
  

Desde quando a Melnick está no mercado? 

A Melnick atua há mais de 50 anos no mercado gaúcho. Com origem na credibilidade da Melco – 

fundada por Milton Melnick em 1970 – é uma das maiores construtoras e incorporadoras do Rio Grande 

do Sul. Alia seu padrão de qualidade e conhecimento do mercado local à vontade de realizar projetos 

inovadores com alto padrão de execução no atendimento.  

Quais certificações e classificações a empresa possui? 

A Melnick é certificada com o ISO 9001 e classificada com nível A pelo Programa Brasileiro de Qualidade 

e Produtividade no Habitat (PBQP-H), sendo referência em Recursos Humanos na construção civil.  

A Melnick tem outras empresas? 

O grupo ampliou-se em 2006 com a criação da Eixo-M, empresa que se destaca no ramo da prestação 

de serviços de construção civil. Em 2011, lançou a MVendas, consultoria especializada no processo de 

compra de imóveis. Já em 2014, decidiu investir no mercado de loteamentos e urbanismo com a 

Melnick Urbanizadora. 

Qual o nome da Melnick na Bolsa de Valores? 

O código que representa a empresa é MELK3. 

Como funciona o pagamento de um imóvel por meio de criptomoedas? 

Desde março de 2022, a Melnick tem uma parceria com o Mercado Bitcoin, maior exchange de 

criptoativos da América Latina. Todos os empreendimentos da construtora estão disponíveis para 

pagamento com as duas principais e mais populares criptos, Bitcoin e Ethereum. O cliente interessado 

no pagamento com criptomoedas participará de uma videoconferência com representantes da Melnick 

e do Mercado Bitcoin. Nesse encontro, o valor da transação em reais será convertido na criptomoeda 

escolhida pelo cliente, além de ser concluída a transferência entre carteiras. 

Qual a visão, propósito e valores da Melnick? 

Visão - Faremos juntos a empresa mais rentável do Brasil e relevante na região em que atuamos.  

Propósito - Nós queremos transformar o jeito de morar, trabalhar e conviver das pessoas. 

Valores - Somos orientados para o cliente, incansáveis no desenvolvimento de produtos fantásticos para 

sua vida. Atendemos para satisfazê-lo em todo o ciclo de relacionamento. Disciplinados, prezamos por 

processos simples, honrando nossos compromissos e atuando como um modelo de governança ético e 

responsável. Focados nos resultados, somos um time de alta performance, atuando de forma 

colaborativa e buscando a excelência. Somos feitos de pessoas motivadas com os desafios, atuando com 

responsabilidade social e focadas nos resultados. 

Como funciona o Código de Conduta da empresa?  

Por meio do Código de Conduta é possível encontrar os princípios e as regras que direcionam as ações 

em todos os níveis hierárquicos da empresa, além de incluir orientações sobre como agir em caso de 

conflitos de interesse, sigilo de informações, brindes, presentes e práticas não permitidas como 

corrupção. O Código também aborda o tratamento dos ativos intangíveis e proteção patrimonial, 

incluindo o capital organizacional, humano, a informação e a reputação.  

Como faço para contatar o Canal de Ética da empresa? 

Entre em contato através do 0800 800 2929. A ligação é gratuita e o atendimento funciona 24 horas por 

dia, 7 dias por semana. Se preferir, acesse www.contatoseguro.com.br e digite Melnick no nome da 

organização.  

http://www.contatoseguro.com.br/


  

De que forma a empresa desenvolve o comprometimento socioambiental? 

A sustentabilidade está presente nos processos e compromissos socioambientais da Melnick, que 

procura adotar em suas obras materiais como PEX, sensor de presença, PPR, canteiros modulados e 

chapa reciclada, sistema de ar-condicionado, VRF, modulação de alvenaria, esquadrias de PVC e laje pré-

moldada para reduzir o impacto ambiental das duas obras. Ao longo dos anos também tem revitalizado 

praças e monumentos, como as praças Garibaldi, Bela Vista, Carlos Simão Arnt e Japão. 

O que é Melnick Day? 

O Melnick Day é o maior evento do mercado imobiliário do sul do país. Desde 2011, a iniciativa reúne 

anualmente uma série de ofertas e oportunidades diferenciadas para aquisição de imóveis - envolvendo 

apartamentos, casas, salas, lojas e hotéis em diversos bairros de Porto Alegre e Região Metropolitana. 

Como faço para contatar o Serviço de Atendimento ao Cliente? 

Para entrar em contato com o SAC ligue ou chame no WhatsApp pelo número (51) 3016-9009. 

 


