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A Engeman se compromete em oferecer soluções em prestação
de serviços de montagem, manutenção e fabricação industrial,
operação, inspeção e comercialização de equipamentos, com o
objetivo de promover a satisfação dos clientes, através da
qualidade e tecnologia, assegurando os seguintes princípios:

Ética e confiança nas relações com as partes interessadas,
encorajando a denúncia de condutas antiéticas, sem medo
de represálias;
Proibição do suborno, adotando medidas para combater
qualquer prática desta natureza;
Garantia dos recursos necessários para o sistema de
gestão, assegurando a autoridade e a independência do
Comitê de Compliance e da liderança;
Eliminação dos perigos proporcionando condições de
trabalho saudáveis e seguras para prevenção de acidentes
e promoção da saúde, contando com a consulta e a
participação dos trabalhadores;
Respeito ao meio ambiente e prevenção da poluição;
Atendimento às normas e legislações aplicáveis;
Redução dos riscos e Melhoria contínua do Sistema de
Gestão, das práticas adotadas, da qualificação das
pessoas, garantindo a sustentabilidade do negócio;
Garantia de que qualquer falha no descumprimento desta
Política estará sujeita a medidas disciplinares.



Negócio
Prestação de serviços de montagem,
manutenção e fabricação industrial,
operação, inspeção e comercialização de
equipamentos.

Missão
Prestar serviços de engenharia com
qualidade, rentabilidade, segurança e
responsabilidade, com foco na parceria com
clientes, no respeito aos colaboradores e na
sustentabilidade do negócio.

Visão
Ser reconhecida como referência na
prestação de serviços em sua área de
atuação.

Valores
Compromisso com a Ética;
Sustentabilidade;
Parceria e bom relacionamento com clientes,
colaboradores e demais envolvidos;
Valorização dos direitos humanos e da vida.
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Engeman is committed to offering assembly, industrial
maintenance and manufacturing, operation, inspection and
equipment sales service solutions, in order to promote customer
satisfaction by means of quality and technology and by ensuring
the following principles:

Relationship of ethics and trust with stakeholders,
encouraging reports of unethical behavior without fear of
repercussions;
Prohibition of bribery, adopting measures to combat any
practice of this nature;
Guarantee of resources required by the management
system, ensuring the authority and autonomy of the
Compliance Committee and leadership;
Elimination of hazards, by providing healthy and safe work
conditions to prevent accidents and promote health,
counting on input and participations of all workers;
Respect for the environment and pollution prevention;
Compliance with applicable standards and legislation;
Risk reduction and continuous improvement of the
Management System, practices adopted, and employee
qualification, therefore ensuring business sustainability;
Assurance that any fault regarding compliance with this
policy shall be subject to disciplinary measures.



Business
Provide assembly, industrial maintenance
and manufacturing, operation, inspection,
and equipment sales services.

Mission
Provide engineering services with quality,
profitability, safety, and responsibility,
focusing on partnership with customers,
respect for employees, and business
sustainability.

Vision
Being recognized as the benchmark in
service provisions in the field of operation.

Values
Commitment to Ethics;
Sustainability;
Partnership and good relationship with
clients, employees, and other stakeholders;
Valuing of human ringhts and life.
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