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A Engeman acumulou expertise 
nos seus quase 40 anos de trabalho 
para oferecer uma gama complexa 
de soluções para o setor industrial. 
Muito além de executar contratos de 
manutenção ou entregar peças enco-
mendadas, a Engeman tem ganhado 
contratos com base no oferecimento 
de Soluções Industriais completas, o 
que pode significar assumir toda 
uma operação industrial de um clien-
te, em um contrato baseado por 
performance e responsabilidade em 
todos os processos.

"Este é um conceito novo, 
moderno e tendência na indústria 
internacional. Para oferecer soluções 
industriais, é preciso conhecer profun-
damente todas as rotinas de nosso 
cliente. Neste processo de ponto a 
ponto, podemos assumir uma parte ou 
até o todo, entregando resultados 
combinados em contrato", explica 
Henrique Souto, gerente de Desen-
volvimento Comercial da Engeman.

Para Henrique, há uma transição 
nas grandes empresas para esse concei-
to de serviços "full outsourcing", o que 
poderia ser traduzido como "terceiriza-
ção completa" de uma operação.

Os primeiros passos da 
Engeman neste tipo de contrato é 
conhecer profundamente o negó-
cio do cliente. Após isso, há uma 
transição das operações, realizado 
por meio de uma curva de aprendi-
zado, com responsabilidades com-
partilhadas e, enfim, com a respon-
sabilidade da operação contratada. 

"Temos vantagens neste negó-
cio porque muitos dos processos 
mais modernos da indústria são 
rotinas na Engeman. Temos certifica-
ções ISO que estão completando 
duas décadas. Temos selos de 
gestões, cumprimos as mais rigoro-
sas normas de segurança do traba-
lho. Toda essa experiência acumulada 
estará à disposição de nossos clien-
tes para oferecermos soluções indus-

triais completas", explica o engenhei-
ro Mário Beltrão, CEO da Engeman.

Uma empresa que contrata as 
soluções industriais da Engeman vê 
melhoras no rendimento, segurança, 
capacidade de produção e produtivi-
dade. "Um exemplo que dou é que 
toda nossa experiência de manuten-
ção preditiva aplicada a nossa gestão 
completa de uma operação de uma 
determinada empresa, vai trazer 
mais produtividade àquela máquina, 
juntando com outras metodologias 
de manutenção, gestão, logística, 
conseguimos mais resultados", exem-
plifica Henrique Souto.

Setores da indústria de siderur-
gia, petróleo e gás, papel e celulose, 
estão convertendo diversas de suas 
operações para este formato de 
fornecimento de serviços. A Enge-
man já opera em contratos com 
empresas deste setor e pretende 
ampliar ainda mais seu escopo de 
serviços e carteira de clientes.

Engeman oferece soluções completas 
para operação em plantas industriais
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Primeira Semana de Integridade na Engeman

CIPA atua para garantir a segurança
e o bem-estar dos colaboradores

Prevenir. Este é o objetivo da 
CIPA, a Comissão Interna de Preven-
ção de Acidentes, prevista na legisla-
ção brasileira. A Comissão é formada 
por representantes indicados pela 
empresa e membros eleitos pelos 
colegas, com a finalidade de prevenir 
acidentes e doenças do trabalho.

Considerando toda a empresa, 
a Engeman tem aproximadamente 

50 funcionários integrando as equi-
pes da CIPA espalhadas nas bases. 
Graças ao trabalho das comissões, a 
empresa tem recorde de 604 dias 
sem acidentes.

No dia  11 de fevereiro, a sede 
da Engeman elegeu os novos mem-
bros da CIPA. Os eleitos foram: 
Gilberto Trajano e Wandson Silva. 
Além deles, a empresa indicou 

Umberto Glauco e Tsinara Levin. 
Os integrantes tomaram posse em 
15 de março. 

“A função da CIPA nas empre-
sas é ser um elo entre os emprega-
dos e o empregador e a voz dos 
empregados nos temas de seguran-
ça e saúde ocupacional”, explicou 
Luciana Santos, coordenadora do 
SGI da Engeman.

A Engeman tem Comissões 
Internas de Prevenção de Acidentes 
tanto na sede, quanto nas demais 
unidades em que a empresa atua e na 
filial em Macaé, no Rio de Janeiro. 

"A saúde e a segurança dos 
nossos colaboradores sempre 
foram prioridade. Tanto a busca 
por padrões internacionais de 
funcionamento quanto o cuidado 
com o ambiente são provas de que 
a Engeman sempre trilhou esse 
caminho", lembra Júnior Beltrão, 
VP da empresa. 

Dentre as atribuições da CIPA, 
está a realização da Semana Interna 
de Prevenção de Acidentes de Traba-
lho (SIPAT) e da Semana Interna de 
Prevenção de Acidentes no Trabalho 
e Meio Ambiente (SIPATMA).

Em toda Engeman são aproximadamente 50 funcionários integrando 
as comissões nos locais de trabalho

Entre os dias 4 e 8 de abril, a 
Engeman realizou a 1ª Semana de 
Integridade com os temas de Com-
pliance e Lei Geral de Proteção de 
Dados (LGPD). O evento foi todo 
realizado online e comandado por 
advogados e consultores, profissionais 
especialistas nos assuntos abordados. 

A programação da Semana de 
Integridade teve palestras diárias, 
reforçando o conhecimento dos traba-
lhadores sobre integridade, além de 
ratificar a preocupação da Engeman 
em relação a esses temas. 

O evento contou com Yuri 
Oliveira, Cia Consultores, Escri-
tório Costa e Campelo e Lucas 

Damasio Advocacia. 
No primeiro dia, o tema abor-

dado por Yuri Oliveira, advogado, 
foi a ética no ambiente de traba-
lho. Durante a terça-feira (5), 
segundo dia do evento, a consul-
tora Cecília Lima falou sobre 
Gestão de Riscos e Compliance. 

Os Dilemas Éticos foram o 
tema do terceiro dia da Semana de 
Integridade. Enquanto nos dias 7 e 8, 
as palestras "a importância da segu-
rança dos dados segundo a LGPD" e 
"Assédio Moral", ministradas pelos 
advogados Lucas Damásio e Shirley 
Medeiros, respectivamente, comple-
taram a programação. 
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Nova base da Engeman no Rio de Janeiro

Engeman analisada possibilidade de compra de empresas e até startups

Nos últimos 40 anos, a Engeman 
ofereceu sua expertise em soluções 
de engenharia, em manutenção de 
equipamentos críticos, concepção e 
fabricação de peças e grandes equi-
pamentos, prestando serviço para 
diversos setores, mas principalmente 
o setor de óleo e gás. Muitas dessas 
grandes empresas no mundo já conta-
ram com os serviços da Engeman. E 
esta história de sucesso agora se 
amplia, com a empresa se lançando em 
novos negócios.

A motivação principal é diversi-
ficar a carteira. Para isso, os passos 
têm sido dados, claro, com cautela e 
muito estudo. O diretor de Opera-
ções e Gestão de Contratos da 
Engeman, Jobe Medeiros, contou 
que tudo está sendo colocado em 
estudo, com base no know-how
adquirido nas quase quatro décadas 
de trabalho, para que todas as deci-
sões sejam tomadas com sucesso.

Com estudo e trabalho de pros-
pecção, a Engeman tem analisado a 
possibilidade de compra de empresas 
e também de startups. “Nós analisa-
mos a compra de plantas de fabrica-
ção de gases, ativos industriais volta-
dos para o refino, também fábricas de 
ramo alimentício, então, tudo está 
sendo colocado em estudo para 
tomarmos as decisões mais acerta-
das”, compartilhou.

Ainda de acordo com Jobe, a 
Engeman já tem uma parceria fecha-
da com uma startup para inovação. 
“Ou seja, a gente está apostando 
em pesquisa e desenvolvimento para 
novas tecnologias e, nesse caso 
específico, para desenvolvimento de 
inteligência artificial para prevenir e 
antecipar a manutenção correta de 
motores”, disse.

Todas as oportunidades de 
novos negócios que aparecem para a 
Engeman passam por estudos de 

viabilidade. A busca da empresa é 
por caminhos que tenham boas pers-
pectivas a longo prazo e perenidade. 

“Nós estamos muito bem no 
que fazemos hoje e buscamos 
essa perenidade para os próxi-
mos 20 anos. Para isso, os inves-
timentos precisam ser bem estu-
dados, para que a gente possa se 
posicionar bem no mercado”, 
acrescentou Jobe. 

Vale ressaltar que, apesar de 
se lançar no mercado em busca de 
novos negócios, a Engeman não 
abandona uma raiz fundamental: a 
engenharia. “A gente não se 
afasta do segmento de engenharia 
porque ela está atrelada a todos 
os ramos de atividades. Aplicando 
a engenharia com inovação, com 
tecnologia, a gente pode ser bem-
-sucedido, então, esse é o princi-
pal motivo da busca de novos mer-
cados”, completou.

Ampliação das atividades e 
atendimento cada vez melhor aos 
clientes do Rio de Janeiro. Tudo isso 
será possível graças à aquisição de 
uma nova base da Engeman no polo 
Cabiúnas (RJ), que agregará mais 
robustez e estrutura física à empre-
sa. As operações em Macaé (RJ) 
permanecerão. 

A nova base terá estrutura 
completa, tanto administrativa quanto 
industrial. Além de centralizar a adminis-
tração de documentos e pessoal, 
também atenderá aos serviços de calde-

raria para os trabalhos da Engeman no 
Rio de Janeiro, em Minas Gerais e no 
Espírito Santo. A nova base em Cabiú-
nas também disponibilizará oficina 
mecânica completa, calderaria e pintura 
de peças novas e em manutenção.

Com a aquisição do novo polo, 
soma-se às atividades offshore, já 
consolidadas em 48 plataformas, 
atualmente o complemento em 
terra nos processos de fabricação 
de equipamentos, estruturas metá-
licas e tubulações, além das manu-
tenções onshore de equipamentos 

que demandam grandes áreas, 
içamentos complexos e condições 
adequadas para preservação 
desses equipamentos. 

Para Jobe Medeiros, diretor de 
Operações e Gestão de Contratos, a 
aquisição da base Cabiúnas impõe a 
velocidade e qualidade que o mercado 
privado requer. “A Engeman busca 
antecipar-se às necessidades de seus 
clientes. Tenho certeza que não será 
diferente nessa nova base, pois conta-
mos com um time muito aguerrido e 
que adora desafios”, ressaltou.

Pensando no futuro, Engeman amplia
investimentos em novos negócios
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Engeman atende às novas exigências
da Norma Regulatória (NR-01)  

Preocupação com o Meio 
Ambiente também tem estado no 
foco da Engeman. Em janeiro de 
2022, entrou em vigor a nova Norma 
Regulamentadora (NR-01), passan-
do a exigir das empresas a implemen-
tação de um sistema de gestão de 
riscos ambientais. 

Segundo o VP da Engeman, Júnior 
Beltrão, a nova roupagem da NR-01 levou 
para as empresas uma forma diferente no 
atendimento aos requisitos legais e à 
gestão de riscos ambientais. “Não basta 
mensurá-los, agora as empresas preci-
sam evidenciar que fazem a gestão 
adequada para prevenir os riscos nos 
ambientes de trabalho”, contou. 

Dessa forma, a Engeman, que já 
possui a certificação da ISO 45001 e 

está harmonizada com outras referên-
cias internacionais, se antecipou aos 
prazos estabelecidos e realizou a transi-
ção. Para isso, um método foi definido e 
um padrão adequado à visão de gestão 
de riscos foi estabelecido, em conformi-
dade às novas normas de gestão. 

“A gestão madura da Engeman 
facilitou a adequação aos novos 
requisitos, realizando uma atualiza-
ção do Programa de Gestão de 
Riscos (PGR), que está atendendo 
todas as mudanças da NR-01 e 
elaboração do Inventário de Riscos e 
Oportunidades (IRO), que contem-
pla também os riscos relacionados 
ao Meio Ambiente, adequando à ISO 
14001”, acrescentou  Luciana 
Santos, coordenadora de SGI.

Engeman, há 40 anos trabalhando pelo Brasil

Uma empresa brasileira 
de âmbito internacional que 
presta serviços industriais 
ininterruptamente há 40 anos. 
Depois de quatro décadas  de 
muito trabalho, a Engeman 
agora expande seus negócios 
com soluções industriais com-
pletas para empresas do 
Brasil e do mundo. 
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Novas exigências trabalha com normas de 
riscos ambientais 
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