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Auditores independentes da TÜV NORD Brasil acompanharam presencialmente os 
processos internos da Engeman para recomendar certificação da empresa

Conquista ISO 37001 reforça 
compromisso com a ética

A Engeman deu outro im-
portante passo para tornar a 
empresa ainda mais segura e 
confiável para clientes, forne-
cedores e colaboradores. Em 
maio de 2020, conquistou sua 
quarta certificação internacio-
nal ISO. Agora, a Engeman é a 
única empresa no Norte e Nor-
deste a deter a certificação ISO 
37001, que trata do Sistema de 
Gestão Antissuborno.

A International Organiza-
tion for Standardization de-
fine suborno como “oferta, 
promessa, doação, aceitação 
ou solicitação de uma vanta-

gem indevida de qualquer va-
lor, direta ou indiretamente, e 
independente de localização, 
em violação às leis aplicáveis, 
como um incentivo ou recom-
pensa para uma pessoa que 
está agindo ou deixando de 
agir em relação ao desempe-
nho das suas obrigações”. 

Toda empresa que conquista  
ISO 37001 comprova que está 
em uma busca permanente para 
blindar todos os seus processos 
contra quaisquer tentativas de 
corrupção. A certificação é um 
reconhecimento ao intenso tra-
balho do Comitê de Complian-

ce da Engeman e à permanente 
evolução de todo o sistema de 
gestão da empresa. 

O esforço da Engeman en-
volveu desde a alta gerência 
da empresa, com a presença 
do vice-presidente Júnior Bel-
trão no Comitê de Compliance, 
até o treinamento de colabo-
radores e esclarecimentos aos 
fornecedores. A empresa refor-
mulou seu site, ofereceu canal 
de denúncias 0800 gerenciado 
por empresa especializada e in-
dependente e reformulou suas 
normas, código de ética e polí-
tica de integridade.
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“Se esse rigor já existia an-
tes, ele foi reforçado com essa 
certificação, em toda a política 
da empresa, nos procedimentos, 
nos controles e nos mecanismos 
de investigação de denúncias 
que a empresa montou. Foi um 
trabalho que durou dois anos e 
meio”, revela Angela Lima, con-
sultora e membro do Comitê. 

O vice-presidente, Júnior 
Beltrão, considera essa conquis-
ta como “uma evolução natural” 
da empresa, já que a Engeman 
é detentora de outras certifica-
ções como ISO 9001 (Qualidade) 
desde 2003;  ISO 14001 (Meio 
Ambiente) desde 2005 e OHSAS 
18001 (Segurança e Saúde Ocu-
pacional) desde 2008. 

“Primeiro nos preocupamos 
com a qualidade, depois nos 
igualamos às mais competiti-
vas empresas internacionais na 
questão ambiental e na segu-
rança do trabalho. Agora, bus-
camos mexer em um setor mui-
to sensível, no mundo inteiro, 
que é o combate à corrupção. A 
empresa entendeu que precisa-
va se cercar de procedimentos e 
mecanismos internos para não 
deixar essa situação ocorrer”, 
assinala Júnior Beltrão. 

A empresa independente 
que avaliou presencialmente to-
dos os processos da Engeman foi 
a TÜV NORD Brasil - BRTÜV, em-
presa de certificação alemã com 
mais de 150 anos e que atua no 
Brasil há 25 anos. Boa parte das 
exigências ISO 37001 se ade-
quam ao Decreto 8.420/2015 que 
regulamentou a Lei 12.846/2013, 
a Lei de Combate à Corrupção.

Para realizar todo esse tra-
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Há mais de 17 anos a Engeman vem certificando-se por 
meio do constante aprimoramento de suas práticas

balho, a Engeman contou com 
o valoroso trabalho da empresa 
de consultoria em gestão, Cia 
Consultores, e do escritório de 
advocacia Rigueira, Amorim, 
Caribé, Caúla & Leitão.

Conceituadas empresas de-
têm a certificação ISO 37001, 
por exemplo, grandes em-

presas da área de saneamen-
to ambiental como a SAAB e 
a Aegea; a desenvolvedora de 
softwares AX4B e o maior gru-
po privado do setor de energia 
no Brasil, a Neoenergia. A ISO 
é reconhecida por 162 países 
e atua no mercado mundial há 
mais de 70 anos.
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Mulheres 
mostram 
sua 
força de 
trabalho 
em 
ambiente 
offshore

Mais do que homenagens 
em datas especiais como o Dia 
Internacional da Mulher, a En-
geman é uma empresa onde o 
trabalho feminino é valorizado. 
Elas estão em cargos de dire-
ção e liderança, passando pelo 
Comitê de Compliance e postos 
chaves em todo o organogra-
ma da empresa. Além disso, a 
empresa conta com a força de 
três mulheres em suas fileiras 
trabalhando embarcadas em 
plataformas de petróleo, fun-
ções que são ocupadas majori-
tariamente por homens.

Amália Nogueira da Silva 
Reis, Paula Eurico Mendes e Mar-
ta Quassi Pinto Soares seguem 
regularmente para a plataforma 
da multinacional franco-britânica 
Perenco, da Bacia de Campos (RJ), 
onde ficam embarcadas exercen-
do suas funções de rádio opera-
dora e técnicas de enfermagem.

Amália é rádio operado-
ra com 11 anos de experiência. 
“Nossa atuação requer toda 
atenção, pois somos responsá-
veis legais pelo sistema de rádio 
da unidade, mantendo atenção 
às chamadas e aos aconteci-
mentos na rede, como a chega-
da de aeronaves e embarcações, 

envio e recebimento de mensa-
gens”, explica Amália. 

Já Paula Eurico tem nove 
anos de experiência como 
técnica de enfermagem, den-
tre eles, seis em instalações 
offshore. Na plataforma, com-
partilha com outros profissio-
nais de saúde a responsabili-
dade com a saúde ocupacional 
dos outros colaboradores. 
“Além de estarmos disponíveis 
24h para o atendimento, reali-
zamos treinamentos, fiscaliza-
ções, manutenção do estoque 
de medicamentos”, explica, 
acrescentando que também 

promove os chamados DDS, os 
Diálogos Diários de Segurança, 
sempre antes do início da jor-
nada de trabalho.

Marta Quassi acrescenta a 
importância da especialidade de 
se tratar da saúde física e mental 
do trabalhador offshore.

Na sede no Recife, as mu-
lheres ocupam cargos na Ge-
rência Geral, diretoria Adminis-
trativo Financeira, na gerência 
de Suprimentos e no Comitê de 
Compliance. Na filial Macaé (RJ), 
as mulheres lideram os setores 
de Suprimentos, Logística e Re-
cursos Humanos.

Amália na sala de comando e Marta (à direita) em atendimento clínico
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Entre 2019 e 2020, a Engeman já selecionou mais de 500 novos colaboradores

Nos últimos anos, a Engeman, 
de forma estratégica, estrutura-
da e gradativa, tem ampliado sua 
presença no setor privado da in-
dústria nacional, principalmente 
nas regiões Sul e Sudeste. 

Apesar do setor de óleo e gás 
ser ainda o mais representativo, 
setores como papel e celulose, mi-
neração e siderurgia também se 
tornaram prioritários. 

Só em 2019, a filial da empresa 
em Macaé (RJ) recebeu quase 150 
pedidos de orçamento do mercado 
privado. O total de projetos con-
quistados até agora chega a 27. 

Empresas líderes de merca-
do solicitaram orçamentos: Vale, 
Mineração Usiminas, Ternium, 
Usiminas, CSN, Vallourec, Ger-
dau, Halliburton, Perenco, Trident 
Energy, EDF, Oceaneering, Baker 
Hughes, Petrorio, Modec,  Porto 
do Açu, Ipiranga, JBS, BRF, Nestlé, 
dentre muitas outras.

A Engeman está empenhada 
em fornecer variados serviços in-
dustriais: Manutenção Preventiva, 
Manutenção Corretiva, Engenharia 
de Manutenção, Gestão do PCM – 
Plano e Controle da Manutenção, 
Elétrica Industrial, Manutenção de 
Máquinas, Montagem Industrial, 
Montagem de Estruturas Metáli-
cas, Caldeiraria Industrial, Pintura 
Industrial, Automação Industrial, 
Instrumentação Industrial, Mon-
tagem de Andaime, Alpinismo In-
dustrial, Terceirização de Mão de 
Obra para Operação de Proces-

Engeman cresce e amplia espaços
sos Industriais, Movimentação de 
Cargas e outros.

 O engenheiro Gustavo Pei-
xoto, que atua na gestão de pro-
jetos do setor privado, acredita 
que essa ampliação planejada da 
Engeman é fundamental para os 
anos futuros.

 Ele explica que, apesar da 
empresa continuar especialista 
na atividade de movimentação 
de cargas, chegou o momento de 
ampliar o leque de serviços ofere-
cidos e de se aproximar mais das 
empresas privadas da região Su-
deste, Centro Oeste e Sul do Brasil, 
que possuem demanda reprimida 
de serviços industriais. 

“Os contratos com a Perenco 
e Halliburton provam que este é 
o caminho certo. Atividades que 
antes eram pouco exploradas em 
nossa regional, agora nos dão co-
ragem e experiência para encarar 
outros desafios nestas disciplinas”, 
analisa Peixoto.

 Para a Perenco, a maior parte 
das atividades envolve caldeiraria, 
solda, pintura, montagem de an-
daimes e escalada industrial.

 Para a Halliburton, a Engeman 
faz a manutenção especializada 
em equipamentos essenciais às 
atividades de perfuração e com-
pletação dos poços de petróleo.

Para pedidos de orçamentos 
envie um e-mail para vendas@en-
geman.net, ou entre em contato 
nos telefones (81) 3497.3050 ou 
(22) 2765.9360. 

Gustavo acredita que tendência da empresa 
em ampliar serviços vai aumentar

Time da Engeman trabalhando nas mais 
complexas atividades em diversas plataformas 
de petróleo


