
www.mbigucci.com.br
11 4367.8600

Realização:

C
RE

C
I 1

96
82

-J

NÃO JOGUE ESTE IMPRESSO NAS VIAS PÚBLICAS. CIDADE LIMPA, POVO CIVILIZADO.

* Entradas, intermediárias, condições de juros e reajustes descritos no contrato de compra e venda. **Entrada 3X R$ 3.620,00 - 29 mensais de R$ 649,00 - 6 semestrais de 
R$ 3.640,00 - Financiamento SFH/FGTS R$ 132.379,00 - Total R$ 183.900,00 - REF. APTO.72 ED. ÁTRIA - 2 DORMS. - 1 VAGA. Tabela vigente para o mês de outubro de 
2009. Os preços podem ser alterados sem aviso prévio. Crédito sujeito a aprovação. Alvará de construção nº 1598/2008 de 29/08/08 pela PMSBC. Memorial de Incorporação 
registrado sob matrícula nº 107628 no 1º Registro de Imóveis de SBC. Sistema de gestão de qualidade registrado UCIEE ISO 9001/00. M.Bigucci Comércio e Empreendimen-
tos Imobiliários Ltda. CRECI 19682-J. Exuberance Incorporadora Ltda - CNPJ 10.258.801/0001-05.
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Tucuruvi - SP

Spettacolo
Vila Marlene - SBC
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Rudge Ramos - SBC

Allegra
Bairro do Limão - SP

Nossa História
 
Fundada há mais de 25 anos, a Construtora e Incorporadora MBigucci é considerada a 
maior do Grande ABC, com quase 500.000m² de construção e mais de 4.000 unidades 
entregues.
 
Com inúmeros imóveis na região do ABC, capital, interior e litoral de São Paulo, a  
MBigucci destaca-se entre as 10 maiores construtoras do Estado de São Paulo, e tem 
como maior patrimônio a satisfação de seus clientes. Certificada pelo ISO 9001, é 
reconhecida por sua excelência e qualidade através dos mais diversos prêmios.

Prêmios
 
- Prêmio Folha Qualidade Imobiliária 2004.
- Prêmio Top Imobiliário de O Estado de São Paulo em 2006, em duas categorias: 

Construção e Incorporação.
- Prêmio Desempenho Empresarial da Revista Livre Mercado
- Prêmio Quality Service Mercosul (única construtora do país a receber)
- Prêmio CBIC de Responsabilidade Social com o projeto Big Riso.
- Prêmio Top of Mind - Diário do Grande ABC (Ibope 2007 e 2008).
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O que torna a
MBigucci
 diferente
das outras?

MB

CREDIBILIDADE MBIGUCCI
A MBigucci é a maior construtora do Grande ABC e uma das 
maiores do estado de São Paulo. Seus diversos prêmios 
conquistados e as mais de 5.000 unidades entregues provam isso.

1
SISTEMA DE QUALIDADE
A MBigucci garante que todos os seus serviços sejam entregues aos 
clientes com uma qualidade total aprovada pela ISO 9001:00.2
MY HOME*

O cliente pode deixar o seu lar personalizado com o programa 
My Home, que oferece diversas opções de acabamentos fornecidos 
pela construtora MBigucci.
* Consulte lista dos empreendimentos que possuem o My Home.

3
CHEAP HOUSE
O “Cheap House” é um programa de desconto por antecipação em 
que o imóvel pode custar mais barato para o cliente.4
PORTAL MBIGUCCI
Neste espaço o cliente tem acesso a todas as informações da 
MBigucci, como os seus lançamentos e andamento das obras.5
CANAL CLIENTE
Via de contato exclusiva dentro do portal MBigucci em que o cliente 
poderá enviar sugestões e reclamações, além de ter acesso a todas as 
informações do seu empreendimento.

6
REVISTA MBIGUCCI NEWS
A revista é distribuída gratuitamente aos clientes, fornecedores e 
colaboradores da MBigucci, para deixá-los sempre informados e atualizados. 7
VISITA À OBRA
PROGRAMA ESPIÃO DO LAR 
Os clientes podem visitar a obra do seu futuro lar e receber todos os 
esclarecimentos necessários da equipe técnica em uma data especí�ca.

8
RESPONSABILIDADE SOCIAL
A MBigucci apoia diversas atividades sociais e está constantemente 
preocupada com o 3º setor. 9
RESPONSABILIDADE AMBIENTAL
A MBigucci é certi�cada pela ISO 14001, que aborda questões ambientais. 
Em suas obras, promove desenvolvimento sem prejudicar o meio 
ambiente, ao aliar produção e preservação ambiental em seus projetos.

10

Diferentes motivos te levam a 
procurar uma construtora, todos 
os diferenciais te levam a con�ar 
na MBigucci.
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Escolas, compras, lazer e gastronomia. 
Aqui você tem tudo ao seu redor.

Um novo conceito de moradia 
no centro de São Bernardo do Campo
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1 suíte
1 ou 2 vagas

70,37 m2 
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Perspectiva artística da piscinaPerspectiva artística da fachada

Venha viver bem, com uma das melhores 

infraestruturas de qualidade de vida urbana de 

São Paulo. Proporcione a sua família o topo da 

sofisticação, funcionalidade e aconchego em 

São Bernardo do Campo com o Top Vision. 

As mais completas opções de lazer, espaços 

para cuidar bem da mente e do corpo, uma 

variada oferta de comércios e serviços, além de 
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TOP é poder receber os amigos com requinte e 
conforto sem precisar sair de casa.
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