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Engeman completa seu Jubileu de Coral com força e versatilidade para adaptar-se às 
mudanças no cenário brasileiro e mundial e continuar crescendo

Foto: Antiga unidade da Engeman na Bahia

Desafi os e conquistas em
35 anos de trabalho
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Selo Empresa Amiga Compliance em pauta Novos contratos
Chames Balladares, da Fundação Terra, 
esteve na sede falando de voluntariado

Bruno Brasil revela planos para setor 
de integridade da Engeman em 2019
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Gabriela Ximenes, gerente de projetos, 
explica serviços prestados na BA e SE
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Doação de resíduos para gerar renda

Outubro Rosa e Novembro Azul: solidariedade e 
conscientização entre colaboradores da Engeman

Como tirar o máximo de pro-
veito de um material que poderia 
simplesmente ser descartado? Com 
essa questão em mente, a gerência 
administrativa da Engeman em Ma-

Colaboradores e diretoria da 
Engeman participaram das mobiliza-
ções do Outubro Rosa e do Novem-
bro Azul, pelas importantes cam-
panhas de conscientização para a 
prevenção do câncer de mama e para 
os cuidados com a saúde da mulher 
e do câncer de próstata e saúde do 
homem. 

Em Outubro, a sede e a unida-
de de Macaé (RJ), envolveram-se na 
Campanha de Prevenção ao Câncer 
de Mama. Além de palestra destina-
da às colaboradoras da empresa, a 
Engeman também mobilizou-se para 
arrecadar lenços destinados às mu-
lheres que estão em tratamento de 
câncer. O resultado da campanha foi 
destinado à Irmandade São João Ba-

caé (RJ) fez uma parceria com a As-
sociação de Moradores do Mirante 
da Lagoa (Amola) para doar mate-
riais e resíduos para o projeto am-
biental  “Seja a Mudança que Deseja 

tista, em Macaé e para o Hospital Os-
waldo Cruz, no Recife (PE). Mulheres 
em tratamento de câncer, dependen-
do do tratamento, podem ter queda 
de cabelo e lenços, que servem com 
adorno, são muito bem-vindos.

Em Novembro, a mobilização 

Ver no Mundo”. A associação trans-
forma lixo em geração de emprego 
e renda para famílias de catadores 
locais, contabilizando ganhos so-
cioambientais para a cidade.

Desde 2018, a Engeman vem 
doando mensalmente papelão, plás-
tico, sucata metálica e outros resí-
duos que sejam de utilidade para a 
associação. “Sempre tivemos muito 
cuidado com nossos resíduos e esta 
é mais uma etapa, porque ao invés 
de descartá-los, doamos para que 
sejam transformados, reciclados, ge-
rando renda e emprego”, relata o ge-
rente administrativo da fi liação Ma-
caé, Jobe Medeiros. Por mês, mais de 
50 quilos de resíduos da Engeman 
são aproveitados pela associação.

em torno da Campanha para a Pre-
venção de Câncer de Próstata, na 
sede em Macaé, onde se concentra 
grande parte dos colaboradores ho-
mens, converteu-se em palestras so-
bre prevenção e os riscos do câncer e 
sobre cuidados pessoais do homem.

Engeman doa cerca de 50 quilos de descartes para associação de moradores

Doação de laços e palestras de conscientização fi zeram parte das atividades
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Engeman recebe título de Empresa 
Amiga da Fundação Terra

A Engeman recebeu o Selo Em-
presa Amiga, concedido a organiza-
ções que apóiam a Fundação Terra, 
criada há 35 anos pelo Padre Air-
ton Freire em Arcoverde, Sertão de 
Pernambuco. Para receber o título 
da rigorosa instituição, empresas e 
outros parceiros precisam compro-
var boas práticas, responsabilidade 
social e promoção da cultura de so-
lidariedade e do voluntariado.

“É uma forma de visibilizar às 
empresas que têm um trabalho de 
responsabilidade social no seu viés, 
para que eles tenham oportunida-
de de ajudar e serem reconhecidas 
por esse apoio”, explica Chames 
Balladares, coordenadora de Mobi-
lização de Recursos da Fundação.

A Engeman já apoiava a Fun-
dação Terra mesmo antes da cria-
ção do Selo. “Já havia um apoio dos 
gestores da empresa, como pessoas 
físicas, em diversos projetos da Fun-
dação. Cada vez que eles visitaram 
e conheceram nosso trabalho, eles 
foram se certifi cando para ampliar 
a parceria. Quando uma empresa 
faz uma parceria com uma institui-
ção ela tem que conhecer e validar 
aquele trabalho, porque serão dois 
nomes que estarão associados”, de-
talha Chames. 

No mesmo dia em que entre-
gou a comenda a gerente de supri-

mentos, Sofi a Beltrão, Chames Bal-
ladares também deu uma palestra 
para os colaboradores da empresa 
convidando-os a participar das mo-
bilizações que a instituição realiza 
no Recife.

“Estamos felizes e conscientes 
de que a Fundação tem um traba-
lho sério e que visa as várias etapas 
da formação de uma criança, ga-
rantindo o acesso à alimentação, à 
educação e dando apoio para que 
sua família possa seguir em diante”, 
analisa Sofi a.

A Engeman apoia os projetos 
da Fundação Terra com foco nas 
atividades culturais via leis de in-
centivos fi scais, assim como por 
iniciativa pessoal de seus gestores 

e colaboradores. Com o Selo Em-
presa Amiga, a Fundação Terra pre-
tende “jogar luz”, como diz Chames, 
para o voluntariado e para o enga-
jamento das empresas em projetos 
sociais.

A Fundação trabalha com fa-
mílias em situação de pobreza, aju-
dando às crianças desses lares em 
sua educação, alimentação e for-
mação sócio-cultural. As unidades  
em Arcoverde e no Recife minis-
tram aulas do ensino regular e ati-
vidades de apoio como teatro, lite-
ratura, xadrez, esportes de diversas 
modalidades, além da orientação 
psicossocial. 

No Pátio de Santa Cruz, no 
Centro do Recife, a Fundação apoia 
pessoas em situação de rua, com 
um trabalho de apoio social, com 
café da manhã, almoço e jantar e o 
chamado “Banha do Bem”, que con-
siste em propiciar a essas pessoas a 
oportunidade de realizar sua higie-
ne pessoal. .“Para nós é uma coisa 
tão elementar, mas para quem não 
tem água potável nem lugar ade-
quado para tomar banho, essa é 
uma oportunidade de resolver essa 
necessidade tão essencial”, relata.

A gerente de suprimentos, Sofi a Beltrão (D), recebeu a comenda em nome da Engeman

Colaboradores reuniram-se com Chames Balladares para conhecer projetos da Fundação



Os desafi os e conquistas dos 35 
anos de jornada da Engeman

Em uma pequena sala por de-
trás do Atlêtico Clube de Amado-
res, no bairro de Afogados, Recife 
(PE), um monte de ideias fervi-
lhavam na cabeça no engenheiro 
Mário Beltrão. Isso foi em outubro 
de 1983, quando ele decidiu fun-
dar aquela que seria uma das mais 
conceituadas empresas do Brasil 
no ramo de manutenção, opera-
ção e fabricação de equipamentos 
pesados para o setor industrial, a 
Engeman. 

A princípio, a empresa co-
meçou a fornecer serviço de ca-
pacitação para trabalhadores e 
engenheiros do ramo de óleo e 
gás, que prestavam serviço para a 
Petrobras. Antes, Mário Beltrão já 
havia trabalhado na construção de 
plataformas em alta-mar e unida-
des de bombeio em terra, como 
engenheiro contratado para lide-
rar equipes de montagem. Tinha 
12 anos de experiência. 

A visão no futuro e a vonta-
de de crescer fez com que, pouco 
tempo depois, a empresa desse 

outro passo, começando a for-
necer serviços de montagem de 
plataforma em alta-mar para a Pe-
trobras. “Vendi um Fusca 66 que 
tinha para comprar ferramentas 
e formar minha primeira equipe”, 
lembra Beltrão. “A gente começava 
do zero. O guindaste era instalado 
e a partir dele as outras partes. Ele 
é primordial, antes, durante e toda 
a vida da plataforma”, explica. 

Mário Beltrão lembra que a 
vida era dura para os embarcados 
em plataformas, com a exposição 
ao sol, o almoço de marmita e os 
riscos inerentes aquele local de 
trabalho. Estava em alto-mar, por 
exemplo, quando uma de suas fi -
lhas nasceu.

Seguindo a initerrupta evo-
lução da empresa, nos primeiros 
cinco anos a Engeman já começa-
va a fabricar suas primeiras peças 
para diversos setores da indústria. 
Eixos, roldanas, partes de guindas-
te foram os primeiros. 

Com espírito criativo e equi-
pe crescente, a empresa deu seu 
próximo passo para a fabricação e 
montagem de cabines para guin-
dastes, cavaletes, conexões rota-
tivas eletropneumáticas, unidades 
de bombeio, lanças e equipamen-
tos de alta complexidade, sob de-
manda de indústria.  

Mário Beltrão acrescenta 
que as equipes de projetistas da                  

Unidade de bombeio fabricada
pela Engeman em parceria
com a Sunward



Em uma pequena sala no Bairro de Afogados, no Recife (PE), Mário Beltrão começou a Engeman

Alemanha: buscando aprimoramento tecnológico e relacionamento comercial

Empresa empreendeu esforço para criar máquinas e peças sob demandas dos clientes

Mário Beltrão durante a feira de equipamentos em Houston (EUA)

Engeman sempre busca-
ram desenhar e oferecer 
para a indútria equipamen-
tos que ainda não existiam. 
“A gente tinha espírito cria-
tivo e ousava muito para 
chegar em máquinas que 
satisfi zessem perfeitamen-
te às demandas do clien-
te”, lembra. A Engeman 
fabricou, por exemplo, a 
primeira unidade de bom-
beio de Pernambuco, que 
foi usada nos campos de 
petróleo em Sergipe. 

A chegada do enge-
nheiro Severino Júnior 
Beltrão, irmão mais novo 
de Mário, impulsionou o 
setor comercial da empre-
sa, ao mesmo tempo em 
que o escritório em Hous-
ton (EUA) representava 
comercialmente grandes 
players do setor de óleo 
e gás dos Estados Unidos 
em todo o mundo. Forma-
va-se assim os alicerces 
do sucesso da Engeman 
até hoje: manutenção e 
operação de equipamen-
tos de alta complexidade 
em ambientes onshore e 
offshore; projeção e fabri-
cação de equipamentos, 
máquinas e peças; repre-
sentação comercial de 
peças e equipamentos de 
alta tecnologia de fabri-
cantes internacionais.

A Engeman comple-
tou seu Jubileu de Coral, 
seus 35 anos de ativida-
de initerruptas oferecidas 
para os setores de óleo 
e gás, ciderurgia, celulo-
se, portos e, nos últimos 
anos, tem diversifi cado 
seus ramos de atuação 
para também oferecer ser-
viços no setor de geração 
de energias limpas como 
as eólica e solar. 

5



Conheça alguns dos nossos 
produtos desenvolvidos nesses 
35 anos de história
FABRICAÇÃO E CALDEIRARIA

Cabine com tecnologia de ponta 

Conexão rotativa eletropneumática para

utilização em plataformas de petróleo

Célula de carga para utilização em diversos equipamentos

Primeira cabine para guindaste projetada pela Engeman Cavalete fixo

Redutor para utilização em guindaste offshore

Trator agrícola Redutor de giro

Lança de guindaste

Enfitadeira projetada para ser utilizada em montadoras de automóveis 



MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA

Reformas de plantas industriais; Equipamentos industriais estáticos e rotativos; Manu-
tenção de instalações elétricas; Instrumentação e automação; Manutenção de equipa-
mentos portuários; Equipamentos e acessórios de elevação de carga.

Tubulação e acessórios; Estruturas metálicas; Equipamentos; Subestações, painéis elétri-
cos e instrumentação; Pintura industrial; Ensaios não-destrutivos; Inspeções e prontuá-
rios NR-13; Testes, comissionamento e start-up.

MONTAGEM INDUSTRIAL

Manutenção eletromecânica; Operação de guindastes; Movimentação de cargas com 
emissão de Plano de Rigging; Certificação de acessórios de içamento; Limpeza industrial;
Jateamento e pintura; Fabricação e montagem de peças sob medida.

SERVIÇOS OFF-SHORE



Qualidade e segurança sempre 
foram preocupação

A Engeman é a primeira 
empresa em Pernambuco a 
obter (e manter) três certifi-
cados ISO 9001 (Qualidade), 
ISO 14001 (Meio Ambiente) 
e OHSAS 18001 (Segurança 
e Saúde Ocupacional). O pri-
meiro, o ISO 14001, conquis-
tado ainda em 2004. Além da 
constante busca por oferecer 
qualidade em seus produtos 
e serviços, respeitar o meio 
ambiente e garantir a segu-
rança de seus colaborado-
res, a Engeman também tem 
aprofundado sua governança 
corporativa, implantando um 
rigoroso programa de integri-
dade (compliance) desde 2017 
transversalmente em todos os 
setores da empresa. 

“Fazer as certificações não 
é fácil, custa dinheiro, apri-
moramento”, lembra Junior 
Beltrão, vice-presidente da 
Engeman. O investimento da 
empresa em capital humano 
comprova-se com a grande 
quantidade de cursos, capaci-
tações e intercâmbios no ex-
terior que a Engman incetiva 
em seu ambiente corporativo. 
“Temos funcionários com 35 
anos, com 25 de empresa. Mas 
também temos jovens talentos 
em posição de liderança”, re-
vela Júnior. 

Já Mário Beltrão ressalta 
que “colaboradores, tributos, 
fornecedores”, sempre foram 
prioridades e deveres de pri-
meiro ordem da Engeman, 
mesmo quando a empresa ain-
da era pequena. “Em 35 anos a 
gente não atrasou um só dia, 
nem salário, nem tributo, nem 
fornecedor”, orgulha-se.

Júnior Beltrão incorporou-se a empresa e trouxe consigo mais experiência e gás para o trabalho

Por 13 anos consecutivos, a Engeman figurou entre as Empresas Mais Importantes do Brasil no 
setor de metalmecânica. A avaliação era realizada pelos leitores da Gazeta Mercantil, na época, 
maior jornal de economia e finanças de circulação nacional.
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O diretor presidente Mário Bel-
trão e seu sócio e diretor Júnior Bel-
trão estiveram na festa conversando 
com novos e antigos colaboradores. 
“Temos desde amigos que fundaram 
a Engeman conosco até jovens talen-
tos”, relata Mário Beltrão. “Estamos 
celebrando nossas conquistas e vitó-

rias em um ano de muitos desafi os”, 
completou Júnior Beltrão.

Os aniversariantes do mês, Dar-
lacássia Azevedo, Aldevan Azevedo e 
João Dias da Silva, celebraram a idade 
nova junta com a Engeman. João Dias, 
que completou 68 anos, é funcionário 
da Engeman desde sua fundação. 

Diretores, colaboradores e con-
sultores da Engeman confraterniza-
ram-se em dezembro para celebrar os 
35 anos da empresa e dar as boas-vin-
das a 2019. A reunião festiva ocorreu 
em um Restaurante em Boa Viagem, 
Recife, capital da sede administrativa 
da empresa. 

Parte da Família Engeman reunida em Restaurante no Recife (PE). A empresa também tem subsede em Macaé, Rio de Janeiro

A Engeman é composta por antigos e novos colaboradores, aproveitando o máximo da experiência e 
com a versatilidade dos jovens talentos. Festa com bolo e “parabéns”

Gilson Pereira

Confraternização relembrou 35 anos

9

Nos 35 anos da Engeman, rendemos homenagem ao colaborador e amigo 
Gilson Pereira, falecido em setembro de 2018. Gilson esteve presente em nossa 
empresa desde os primeiros dias, mas antes mesmo desse sonho se realizar, já 
trabalhava com o engenheiro Mário Beltrão em montagens de plataformas de 
petróleo pelo Brasil afora. Com seu compromisso profi ssional, seriedade e plena 
dedicação às ideias e desafi os da Engeman, era admirado e querido por todos 
e todas que fazem a empresa. Era uma pessoa solidária e sempre preocupada 
com o pleno desenvolvimento dos demais amigos e companheiros de jornada. 
Somos gratos à sua presença entre nós! Que Deus o tenha em ótimo lugar.
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Novo consultor e peças publicitárias 
reforçam compliance da empresa

O compromisso da Engeman 
com seu Programa de Integridade 
recebeu reforços e medidas con-
cretas para sua ampliação durante 
todo o ano de 2018. Dentre elas, a 
contratação do advogado e con-
sultor especialista no tema, Bruno 
Brasil, além da elaboração de peças 
publicitárias e materiais direciona-
dos para o público interno e exter-
no com vistas a publicitização do 
Código de Ética da empresa.  

O advogado Bruno Brasil tem 
experiência de 20 anos trabalhan-
do na gestão de grandes empresas 
na área de compliance. Ele agrega 
sua expertise ao Comitê de Inte-
gridade da Engeman como revisor 
dos procedimentos da empresa na 
área. “Queremos atestar e aperfei-
çoar o que a Engeman já faz, que 
são as melhores práticas para pre-
venir quaisquer desvios de condu-
ta”, diz. 

Ainda em janeiro de 2019 a 
Engeman dará entrada em sua do-
cumentação para adquirir o Selo 

Pró-Ética, oferecido pelo Instituto 
Ethos e pela Advocacia Geral da 
União (AGU). A CGU é a autorida-
de máxima no monitoramento da 
conduta dos fornecedores para a 
administração federal. 

Bruno Brasil explica também 
que após a apresentação da docu-
mentação para o Selo Pró-Ética, a 
Engeman deve buscar a conquista 
de novas certifi cações ISO como 
as 19600 e 37001. “Para a empresa 
é muito importante este reconhe-
cimento como fornecedora da Pe-
trobras e de outros clientes tão exi-
gentes quanto a petroleira”, explica 
o advogado, que é especialista em 
Compliance com certifi cado CCEP-
-I (Certifi ed Compliance and Ethics 
Professional international) emitido 
pela SCCE (Society of Corporate 
Compliance and Ethics), maior as-
sociação do mundo de profi ssio-
nais de Compliance e também tem 
mestrado em Direito Empresarial 
pela Pontifícia Universidade Católi-
ca de São Paulo (PUC-SP).

PUBLICIDADE
Brasil também adiantou que 

em 2019 a Engeman lançará uma 
série de peças publicitárias para 
tornar mais acessível a linguagem 
do Código de Ética da empresa 
para seus mais de 700 colaborado-
res e centenas de fornecedores. “A 
empresa está pensando em todas 
as formas de acessar públicos dife-
rentes, de escolaridades diferentes, 
em todas as regiões do país onde 
atua. Estamos imaginando desde 
histórias em quadrinhos, peça de 
teatro, materiais informativos vir-
tuais e outros”, explica.

A Engeman tem realizado pe-
riódicas revisões de suas normas 
de conduta, sempre atualizando-
-se às mais modernas práticas de 
integridade mundial.  A empresa 
já detém as certifi cações ISO 9001 
(Qualidade), ISO 14001 (Meio Am-
biente) e OHSAS 18001 (Segurança 
e Saúde Ocupacional).

Brasil vem contribuir com postulação da Engeman ao Selo Pró-Ética

História em quadrinhos ilustra situa-

ções cotidianas relacionadas com 

compliance
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Petrobras: novos contratos de 
manutenção em Sergipe e na Bahia

A Engeman conquistou mais 
dois importantes contratos de 
manutenção de máquinas e equi-
pamentos da Petrobras, desta vez 
em áreas onshore (em terra) nos 
estados de Sergipe e da Bahia, nos 
municípios de Carmópolis e Araçás, 
respectivamente.

Na medida em que ganha mais 
um contrato, tanto em terra fi rme 
quanto nas plataformas do alto-
-mar, a Engeman comprova ser 
uma das poucas empresas brasi-
leiras com capacidade de fornecer 
serviços sob circunstâncias adver-
sas e com todo o rigor exigido por 
uma das maiores petroleiras do 
mundo, a Petrobras. 

Para atender às atividades da 
petroleira, as empresas contrata-
das devem trabalhar em locais de 
difícil acesso, promover a locomo-
ção ágil de equipes e equipamen-
tos pesados, enfrentar o desafi o de 
contratar mão-de-obra e entender 
especifi cidades da região onde vão 
atuar.

Em Carmópolis (SE), a 50 qui-
lômetros da capital Aracaju, os 
contratos são para manutenção 

preventiva e corretiva em veículos 
leves e pesados (simples e espe-
ciais). Além dos serviços mecânicos 
em motores a diesel, hidráulicos e 
pneumáticos, o escopo do contra-
to também constitui serviços auto-
motivos, borracharia e solda elétri-
ca, além de pintura automotiva.

“Para as características da ope-
ração da Petrobras na região, a ma-
nutenção dos veículos constitui-se 
em atividade estratégica e comple-
xa. No local, portamos equipamen-
tos específi cos e não roteiros, para 
reparos em máquinas pesadas, 
com profi ssionais e alto nível de 
especialização”, revela Gabriela Xi-

menes, coordenadora de Projetos. 
Um exemplo são as plataformas 
elevatórias para troca de caixas de 
marcha de máquinas pesadas e os 
guindastes e macacos hidráulicos 
de 30 toneladas. A petroleira tam-
bém pode demandar à Engeman 
serviços para unidades em outros 
municípios circunvizinhos em Ser-
gipe e até no Estado de Alagoas. 

Em Araçás, a 106 quilômetros 
da capital Salvador, a Engeman 
presta manutenção preventiva e 
corretiva nos sistemas de compres-
são de gás natural, na Unidade de 
Operações de Exploração e Produ-
ção da Bahia (UO-Bahia). “Precisa-
mos ter profi ssionais de formação 
técnica especializada, todos com 
registro nos conselhos de enge-
nharia e arquitetura (CREA). Tam-
bém temos uma logística comple-
xa de plantões 24 horas em três 
unidades de compressão“, explica 
Gabriela.

A Engeman procura dar opor-
tunidades para profi ssionais da re-
gião, desde que atendam aos pré-
-requisitos técnicos. Os contratos 
também geram renda e comércio 
nas cidades, com a contratação de 
serviços de hotelaria, alimentação 
e outras necessidades dos colabo-
radores.

Empresa mobiliza mão-de-obra especializada e equipamentos pesados em áreas de difícil acesso

Ximenes: serviços em Carmópolis (SE) e Araçás (BA) requerem alta capacidade de mobilização da empresa



Engeman participou da Feira 
Rio Oil & Gas 2018

A Engeman participou da Rio 
Oil & Gas 2018, maior conferência 
da América Latina voltada para a in-
dústria de óleo e gás, realizada en-
tre os dias 24 e 27 de setembro de 
2018, no Rio de Janeiro.

Além do diretor comercial, Ju-
randir Toblib, os gerentes Sofi a Bel-
trão e João Beltrão também estive-
ram no evento em busca de novos 
fornecedores e clientes e de conhe-
cer as últimas tecnologias do merca-

do nacional e internacional.
“A feira foi positiva para conhe-

cermos melhor os players, o que es-
tão fazendo e as possibilidades que 
temos de trabalhar com eles. Somos 
fornecedores conhecidos de peças e 
serviços para plataformas, mas tem 
o entorno da delas que nos oferece 
muitas possibilidades”, relatou Sofi a 
Beltrão. 

“Consegui ver novas áreas de 
atuação e melhorias nas atuais. Por 
exemplo, nos foram apresentadas 
alternativas de utilização de plata-
formas em desuso que a Engeman 
tem todas as condições de atuar. 
Também é possível ampliar o leque 
de possibilidades de novos clientes”, 
afi rmou João Beltrão.

A Rio Oil & Gás ocorre de dois 
em dois anos. A exposição teve mais 
de 480 marcas expositoras, 33 pa-
trocinadores, recebeu participantes 
de 76 países e lançou marcos impor-
tantes no setor como a abertura da 
primeira Universidade do setor de 
petróleo, gás e biocombustíveis.

Gerentes Sofi a Beltrão e João Beltrão buscaram na feira por oportunidades de negócios, parcei-
ros comerciais e novas tecnologias disponíveis


