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Não é pouca a responsa-
bilidade do engenheiro 
de produção, Jobe Me-

deiros. Em suas mãos pesam 
o gerenciamento de contratos 
importantes e a administração 
de uma complexa agenda de 
quase 500 homens trabalhan-
do offshore. Com MBA em Ges-
tão de Projetos e especializa-
ções em Gestão da Qualidade 
e Engenharia de Segurança, 
Jobe assumiu em junho do ano 
passado a coordenação da uni-
dade em Macaé (RJ) e o desa-

contratos junto à Petrobras: 
dois na Bacia de Campos (Lote 
2 e Lote 4) e um na Bacia de 
Santos (Merluza e Mexilhão). 

escopo a operação e manu-
tenção de primeiro escalão de 
guindastes, limpeza industrial 
e demais movimentações de 
cargas, bem como o forneci-
mento de cabos de aço e aces-
sórios. “Trata-se de um grande 

contratos que possuem re-
ceitas potenciais superiores a 
R$ 200 milhões e, do mesmo 
modo, uma imensa lista de re-
quisitos técnicos para serem 
cumpridos, o que nos traz uma 
responsabilidade ainda maior 
para alcançar um alto desem-
penho contratual”, diz.

Jobe Medeiros chegou à En-
geman em uma época de transi-

ção, na qual teve que lidar com 
o crescimento de mais de 100% 
no número de funcionários 
offshore, saindo de 200 para cer-
ca de 500 colaboradores, entre 
os anos de 2016 e 2017. De um 
contrato na Bacia de Campos, 
com sete plataformas, passou a 
administrar dois contratos que 
somam 15 plataformas. Além 
dos serviços já prestados, a En-
geman também passou a ser res-
ponsável por realizar a operação 
e a manutenção de 34 guindas-
tes com o fornecimento de ca-
bos e acessórios. 

Em 2017, a Engeman no-
vamente conseguiu índice má-
ximo de avaliação de desem-
penho de fornecedores junto 

à Petrobras nos contratos da 
Bacia de Campos e de Santos. 
“Sou grato por ter contribuído 
com o desempenho da empre-
sa”, destacou Jobe.

Sobre as perspectivas para 
o ano de 2018, o engenhei-
ro destaca que apesar de ter 
chegado ao máximo na curva 
de mobilização em 2017, pre-
tende manter a performance 
de faturamento dos contratos. 
“Com a redução dos custos in-
diretos, tenho certeza que fa-
remos um ano ainda melhor”, 

Mineiro de Ipatinga, Jobe 
iniciou sua carreira na Usiminas 
e atuou por nove anos em diver-
sos projetos na Queiroz Galvão.

Jobe Medeiros é responsável por operação que mobiliza cerca de 500 colaboradores
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No mês das crianças, a Enge-
man doou livros e brinque-
dos para o Projeto Brincando 

com Arte, que realizou uma ação 
no dia 17 de outubro de 2017, no 
Hospital das Clínicas da UFPE (Uni-
versidade Federal de Pernambuco). 
Já em dezembro, colaboradores 
da empresa no Estado de Sergi-
pe mobilizaram-se para distribuir 
brinquedos em uma comunidade 
nos arredores da Fafen (Fábrica de 

A direção da Engeman, em 
novembro de 2017, ini-
ciou em Portugal a busca 

pela ampliação de seus negó-
cios com foco em novos merca-
dos. A ideia da empresa é ofere-
cer todo o know-how de seus 34 
anos no mercado brasileiro, ar-
gentino, norte-americano e chi-

associações (joint venture) com 
empresas portuguesas. Além da 
facilidade do idioma, Portugal é 
uma porta para a prestação de 
serviços para o restante da Eu-
ropa e o Continente Africano. 

-
nicípio de Laranjeiras.

No Hospital das Clínicas, no Re-
-

ças e adolescentes atendidos pela 
unidade médica que possuíam con-
sultas no Serviço de Endocrinologia 
ou estavam internadas nas enferma-
rias. Foi realizado um café da manhã 
diet, animado com brincadeiras me-
diadas por integrantes do projeto, 
além da distribuição de presentes. 

A ação visou atender crianças entre 
11 e 14 anos que sofrem com obesi-
dade e diabetes. Todo o cardápio foi 
desenvolvimento por estudantes de 
nutrição da UFPE.

Em Laranjeiras (SE), a inicia-

unidade da Engeman. Cada um 
deles comprou um brinquedo. O 
total das doações foi distribuído 
na comunidade, fazendo a festa 
da criançada.

Colaboradores distribuíram presentes em comunidade de SergipeCafé da manhã do Projeto Brincando com Arte

Facilidade do idioma e expertise internacional da Engeman facilitam a nova empreitada
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mudou sua vida. “Aqui aprendi 
muitas coisas que levei pra mi-
nha vida. Cresci de uma maneira 
que não imaginava ser capaz e 
pude atuar com responsabilida-
des mesmo ainda sendo apren-
diz. Todo o esforço foi recom-
pensado”, relatou Lorrani.

“Através de comprome-
timento e determinação de-
monstrados quando aprendiz, 
consegui a tão esperada efeti-
vação”, disse Victor Duarte (21), 
que atua no setor de treina-
mentos da empresa, realizan-
do interfaces com diversas en-
tidades de ensino para que os 

colaboradores estejam aptos 
para embarque, considerando 
toda a matriz de cursos previs-
tos para as atividades offshore.

Na Matriz da Engeman,  no  
Recife, um dos destaques do 
programa foi o  jovem  de 24 
anos, Tiago Cunha.  Iniciado na  
empresa  no setor de contratos, 
ele relata o quanto esta expe-

-
tas para novos conhecimentos e 
me levou à área de custos, den-
tro do setor de contratos. Hoje 
realizo controles importantes”, 
explicou Tiago.

O Jovem Aprendiz, criado 
pela Lei nº. 10.097/2000, 
estimula empresas a con-

tratarem jovens e adolescentes 
-

sionalização. A Engeman oferece 
esta aprendizagem remunerada 
com baixa carga horária para 
jovens de 14 a 24 anos. Muitos 
deles, hoje são funcionários efe-
tivos da empresa.

Na unidade de Macaé (RJ), 
o programa oferece vagas e 
contrato de 17 meses, ao tér-
mino desse período, uma ava-
liação é feita com possibilidade 
de aproveitamento e contrato 
de efetivação para a empresa. 

-
merson, Lorrani e Victor) que 
se destacaram e foram con-

ressaltou o gerente de Macaé, 
Jobe Medeiros.

-
cante poder atuar em uma em-
presa com mais de 30 anos no 
mercado, onde as diretrizes, 
normas e procedimentos estão 
consolidados. Somado a isso, 
tive a oportunidade de traba-
lhar com a equipe experiente e 
que sempre me apoiou”, desta-
cou o ex-Jovem Aprendiz He-
merson Magnago (19), que tra-
balha no setor de logística da 
Engeman, acompanhando em-
barques e desembarques nos 
aeroportos.

Já a auxiliar administrativa, 
Lorrani Balbino (23), que atua no 

de 30 subcontratos/parcerias, 
incluindo rede hoteleira, forne-
cimento de passagens, combus-
tíveis, serviços médicos, lembra 
que o Programa Jovem Aprendiz 

Colaboradores distribuíram presentes em comunidade de Sergipe

Tiago Cunha - Destaque na matriz da Engeman, no Recife

Hemerson  Magnago (19 anos)Lorrani Balbino (23 anos)Victor Duarte (21 anos)
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Empresarial Carlos Pena Filho
Rua Padre Carapuceiro, 706 - 7º andar
Boa Viagem | Recife-PE
CEP: 51020-280
contato@engeman.net
Tel: 55 81 3497.3050

Rua Prefeito Aristeu Ferreira da Silva, 
2805 - Lote 09 - Quadra 10
Loteamento Granja dos Cavaleiros
Vale Encantado | Macaé-RJ
CEP: 27930-070
contato@engeman.net
Tel: 55 22 2765.9366

Assessoria de  Comunicação
Tempus Comunicação (81) 3204.1741

Jornalista Responsável:
Jônatas Campos (DRT/PE 3411)

Textos: Jônatas Campos, 
           Manuela Lira (DRT/PE 4280)

N -
geman entregará ao Ins-
tituto Ethos de Empresas 

e Responsabilidade Social e ao 

Governo Federal toda a sua do-
cumentação reunida para adqui-
rir o Selo Pró-Ética, emitido pela 
CGU (Controladoria Geral da 
União) em parceria com o insti-
tuto Ethos. O selo será mais um 
passo na busca da empresa por 

-
cionais de qualidade e ética.

A empresa já trabalha des-

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 
18001, e está se adequando 
às atualizações da ISO 14001 e 
ISO 9001, versão 2015. O Selo 
Pró-Ética é uma iniciativa da 
CGU criada para fomentar no 
setor empresarial a adoção vo-
luntária de medidas de integri-
dade e compliance. 

“A prioridade são os pro-
cedimentos. Para concorrer ao 
Selo, informamos os mecanis-
mos internos para garantir o 
cumprimento da ética no re-
lacionamento com governo, 
colaboradores, fornecedores”, 
resume a administradora Da-
nielle Webster, funcionária da 
Engeman e membro do SGI 
(Sistema de Gestão Integrado) 
da empresa. 

Como um dos procedi-
mentos de fortalecimento dos 
processos de integridade, a 

Compliance, formado pela pre-

empresas contratadas e espe-
cializadas no assunto: a CIA 
Consultores e o escritório de 
Advocacia Ademar Rigueira. 

“Nas duas últimas décadas 
a Engeman vem sendo pioneira 
na implantação de mecanismo 
de mitigação de atos ilícitos, 
na busca por qualidade, segu-
rança no trabalho e respeito ao 
meio ambiente. A criação do 

Compliance é mais 
um passo neste sentido que 
estamos dando”, explicou o 
engenheiro Mário Beltrão, pre-
sidente da empresa.

-
sultora em gestão Cecília Lima 

-
tos já rigorosos e consolidados 
da Engeman serão aprimora-
dos e incorporados às rotinas 
da empresa. “Um exemplo é o 

setor de suprimentos. Se antes 
a empresa já exigia o orçamen-

agora também faz uma consulta 

para averiguar se os fornecedo-

acrescenta que o Selo se soma 
às iniciativas de destaque da 
empresa na busca por preven-
ção, detecção, interrupção e re-
mediação de atos de fraude.

emite o Selo Pró-Ética é compos-
to por entidades dos setores pú-
blico e privado, notadamente re-
conhecidas no meio empresarial 
como a CNI (Confederação Na-
cional de Indústrias), Febraban 
(Federação Brasileira de Bancos), 
BM&F Bovespa, Ministério de 
Desenvolvimento Indústria e Co-

de Promoção de Exportações e 
Investimentos) e o Sebrae.

Compliance da Engeman


