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A Engeman é uma das mais 
importantes fornecedoras de servi-
ços industriais nos estados do 
Nordeste, tanto para players nacio-
nais quanto internacionais. Hoje a 
empresa oferece seus serviços em 
plantas industriais em todas as 
regiões do Brasil. Com sede no 
Recife (PE) e principais operações 
em Macaé (RJ), Cubatão (SP) e 
Montes Claros (MG), também reali-
za serviços indústrias nos estados 
de Alagoas, Sergipe, Ceará, Rio 
Grande do Norte e Espírito Santo. 
Na cidade de Belém do Pará (PA), a 
Engeman tem constituído uma nova 
base de expansão na região Norte. 

A empresa trabalha em três 
das maiores refinarias de petróleo 
do Brasil: a Rnest (Ipojuca/PE), 
RPBC (Cubatão/SP) e Replan (Pau-
línia/SP), além de fornecer serviços 
de alta complexidade em platafor-
mas de petróleo da Petrobras e de 
outras empresas multinacionais em 
Santos (SP) e na Bacia de Campos 
(RJ). "A necessidade de expansão 
dos negócios é uma característica da 
indústria nacional. Para agilizar essa 

tarefa e oferecer mão de obra espe-
cializada, a Engeman está à disposi-
ção", ressalta Henrique Souto, 
gerente comercial da empresa.

Um dos diferenciais da Enge-
man para oferecer serviços a 
empresas que queiram ampliar seus 
negócios no Nordeste é, sem 
dúvida, sua expertise acumulada em 
quase 40 anos nos mercados onsho-
re e offshore. Além disso, a empre-
sa tem conhecimento aprofundado 
da região, tem parque industrial 
próprio, oficina metal-mecânica e 
profissionais capacitados na Região 
Metropolitana do Recife, fazendo 
com que sua posição geográfica 
seja estratégica para deslocamen-
tos ágeis em quaisquer localidades 
do Nordeste.

"Nós cumprimos com rigorosos 
critérios de qualidade internacionais, 
o que torna os nossos serviços com-
patíveis com as necessidades das 
empresas mais exigentes. Para 
muitas indústrias que desejam 
expandir suas operações para o 
Nordeste, a Engeman pode se tornar 
uma parceira estratégica, pois 

somos uma empresa sem pendên-
cias financeiras ou trabalhistas, com 
liberdade para expandir seu capital 
humano e financeiro", analisa Mário 
Beltrão, CEO da Engeman.

Outro detalhe observado por 
Henrique Souto, é que a presença em 
todo território nacional faz com que a 
Engeman possa absorver para si as 
melhores práticas da indústria brasi-
leira e suas peculiaridades. "A Enge-
man é aprovada em diversos cadas-
tros para serviços críticos, que são os 
mais exigentes", relata Henrique 
Souto. Um exemplo disso ocorre com 
programas de fornecedores seguros 
das principais siderúrgicas e minera-
doras do Brasil, cujos rigorosos 
cadastros são compatíveis com os 
esforços de qualidade da Engeman. 

A Engeman oferece serviços 
de manutenção industrial, hidráuli-
ca, mecânica, elétrica, instrumenta-
ção, tratamento de superfície e 
pintura, jateamento, engenharia 
geral, planejamento e fiscalização 
de obras, controle e apoio da manu-
tenção, apoio e gestão de setores 
de uma empresa.

tarefa e oferecer mão de obra espe- somos uma empresa sem pendên-
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O compromisso da Engeman 
com seu programa de compliance, 
cada vez mais robusto e sob perma-
nente monitoramento, ampliou-se 
há um ano com a conquista do ISO 
37001:2017 pela empresa. O certi-
ficado é concedido pela Organiza-
ção Internacional de Normatização 
para as empresas que possuem um 
sistema de gestão antissuborno que 
atenda aos mais altos padrões 
internacionais. 

Junto com ele, a Engeman já é 
detentora de outros três certificados. 
Foi a primeira empresa em Pernam-
buco a obter o ISO 9001 (Qualidade), 
ISO 14001 (Meio Ambiente) e 
OHSAS 18001 (Segurança e Saúde 
Ocupacional). O primeiro, o ISO 
14001, conquistado ainda em 2004 e 
mantido até hoje ininterruptamente. 
Também ganhou o Prêmio Melhores 
Fornecedores Petrobras em 2021.

O VP e coordenador do Comitê 
de Compliance da empresa, Júnior 
Beltrão, ressalta o trabalho trans-
versal que é feito na empresa, peça 
fundamental para que o programa 

de integridade tenha sua eficácia 
comprovada. "Implementar um 
sistema de gestão antissuborno é 
uma cultura permanente, que preci-
sa chegar em todos os setores da 
empresa. Pode ser um colaborador 
embarcado em uma plataforma no 
Rio de Janeiro, um gerente de uma 
operação em Sergipe, ou um funcio-
nário administrativo na sede em 
Pernambuco, todos devem estar em 
sintonia com a política de integrida-
de da Engeman. Esse é o segredo 
do sucesso", revela Júnior Beltrão. 

Para isso, a empresa promove 
constantes atividades internas na 
sede, subsedes e em locais de 
trabalho espalhados no Brasil, 
mantém constante revisão de docu-
mentos e procedimentos de trans-
parência e avança na busca por 
novas certificações.

A Engeman tem experiência em 
participar e ganhar concorrências 
onde os mais altos padrões de 
integridade são exigidos. "São ques-
tionamentos e exigências que mobili-
zam a empresa a cumpri-los. Além da 

excelência nas atividades fins, temos 
experiência e comprovação em todas 
as áreas de integridade", explica 
Luciana Santos, coordenadora de 
SGI da Engeman. "A certificação ISO 
37001 têm sido um vetor da aprova-
ção da Engeman em cadastros de 
integridade dos clientes", completa.

Neste um ano de vigência do 
ISO 37001, a empresa destaca que o 
supervisionamento e cumprimento 
de ações anticorrupção, o treinamen-
to de colaboradores, a implementa-
ção de controles financeiros e a 
adoção de políticas contra a corrup-
ção na empresa têm sido ações 
fundamentais para a manutenção da 
certificação.

O certificado da Engeman foi 
validado pela empresa independen-
te TÜV NORD Brasil - BRTÜV, 
certificadora alemã com mais de 
150 anos e que atua no Brasil há 25 
anos. Boa parte das exigências 
contidas no ISO 37001 se adequam 
ao Decreto 8.420/2015 que regula-
mentou a Lei 12.846/2013, a Lei de 
Combate à Corrupção.
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ISO 37001: Engeman entre pioneiras 
antissuborno na América Latina



3

www.engeman.net
(81) 98146-0381 Dezembro de 2022

Em 39 anos oferecendo os mais 
complexos serviços de manutenção 
para a indústria nacional e internacio-
nal, a Engeman conquistou um back-
log de contratos em andamento na 
ordem de R$ 1 bilhão, o que exige 
diversificação, agilidade e máximo de 
excelência.

Em terra firme, tem vasto 
escopo de serviços, abrangendo os 
setores da mineração, papel e celulo-
se, siderurgia, naval, metalurgia, 
química e petroquímica, geração de 
energia, infraestrutura, dentre 
outros. Além disso, a Engeman é um 
dos importantes players na área de 
operação e manutenção em diversos 
setores de plataformas de petróleo 
na costa brasileira.

Nos setores químico e petroquí-
mico, a Engeman se destaca operan-
do serviços simultaneamente em 
duas grandes refinarias no Sudeste 
Brasileiro: RPBC (Cubatão/SP) e 
Replan (Paulínia/SP). Em Paulínia, 
realiza serviços de manutenção 
preditiva, preventiva e corretiva. 
Também cuida de lubrificação e 
usinagem de milhares de equipamen-
tos, durante os períodos de campa-
nha operacional, paradas programa-
das e de emergência. 

As operações exigem da empre-
sa, não só a contratação de mão de 
obra especializada, como também a 
gestão de pessoas, visto que, 
somente nas duas refinarias de São 
Paulo, espera-se no pico das deman-
das a contratação de 400 trabalhado-
res diretos e 300 contratações indire-
tas em 2023. Já na Refinaria Abreu e 
Lima (PE), a Engeman mobiliza cerca 
de 500 empregos diretos e indiretos, 
nas áreas de preservação e manuten-
ção preventiva dos ativos industriais.

"Somos responsáveis pela manu-
tenção de rotina, bem como nas para-
das de manutenções na RPBC na e 
Replan. O enorme volume de equipa-

mentos, que somados correspondem a 
cerca de 20 mil, exige da Engeman 
muito rigor e planejamento na execu-
ção dos serviços", explica o diretor de 
Operações e Gestão de Contratos da 
empresa, Jobe Medeiros.

"A Engeman conseguiu englo-
bar um leque grande de serviços em 
seu DNA, com capacidade de ofere-
cer aos clientes a possibilidade de 
concentrar suas demandas de opera-
ção, manutenção e integridade em 
uma só empresa", disse Medeiros, 
que ressalta a redução dos custos de 
interface e dos ruídos provocados 
entre diversas empresas em uma 
única operação.

Engeman expande operações e conquista 
novos clientes com excelência nos serviços

A Engeman realiza serviços de manutenção preditiva, preventiva e corretiva



Vencendo desafios, a Engeman 
tem mais um motivo para se orgulhar 
em 2022: a prestação de serviços de 
manutenção em equipamentos na 
Refinaria Presidente Bernardes 
(RPBC), em Cubatão, na microrre-
gião de Santos, litoral do Estado de 
São Paulo. 

A empresa é responsável por 
toda a cadeia de manutenção dos 
equipamentos dinâmicos da RPBC 
na rotina e também em paradas de 
produção, desde o planejamento das 
atividades, passando pelo forneci-
mento de materiais de aplicação, 
ferramentas, equipamentos espe-
ciais, movimentação e transporte 
dos equipamentos em campo, 
consumíveis e finalizando com a 
execução. 

“Também somos os responsá-
veis pela Manutenção Preditiva, que 
por meio da utilização de equipa-
mentos de alta tecnologia e análise 
de espectros gerados por ele, conse-
gue identificar equipamentos que 
estão prestes a falhar e assim 
conseguimos atuar com antecedên-
cia”, explica Gustavo Peixoto, 
Gerente Regional para o Estado de 
São Paulo da Engeman. 

A Engeman, inclusive, se 
prepara para uma grande parada de 
manutenção na RPBC, que será 

realizada em fevereiro de 2023, 
sendo a maior dos últimos cinco 
anos desta refinaria. Para que o 
procedimento ocorra da melhor 
forma, o planejamento e mobilização 
estão a todo vapor. A empresa 
pretende abrir mais de 150 vagas de 
trabalho direto, entre mecânicos, 
supervisores, auxiliares, planejado-
res e técnicos. 

Mas antes de prestar mais este 
serviços com excelência, a Engeman 
encarou o desafio de conquistar o 
contrato com a RPBC. "A mobiliza-
ção de um contrato desse porte 
demanda muitos funcionários espe-
cializados e muitos equipamentos 
específicos. Tivemos que importar 
equipamentos e mobilizar mais de 
100 profissionais, em um curto 
espaço de tempo, de maneira simul-
tânea à implantação do escritório 
regional em São Paulo”, contou. 

Passada esta fase, os desafios 
continuam fazendo parte da rotina. 
Neste caso, agora, envolvem a 
rotina de manutenção atual, o fluxo 
do processo e o fato de a Engeman 
ter mais um cliente exigente. Todos 
esses aspectos somados, definem 
as ações necessárias para que o 
perfil Engeman seja implementado 
com êxito.

O trabalho na RPBC é de 

grande complexidade. Neste 
contrato há equipamentos de 
grande porte como os compresso-
res alternativos multiestágio e 
compressores centrífugos, conhe-
cidos como “grandes máquinas”, 
que exigem conhecimento e experi-
ência bem específicos. 

De acordo com Gustavo 
Peixoto, toda manutenção realiza-
da pela Engeman é considerada 
crítica - seja em equipamentos 
complexos ou nos mais comuns. 
Independente da complexidade do 
equipamento, o funcionamento 
correto, menor tempo de parada e 
vida útil são essenciais para a 
produção. “Temos em nosso time 
profissionais altamente capacita-
dos, fazendo inspeções diárias e 
preparação para intervenção nas 
paradas de manutenção da refina-
ria”, acrescentou Peixoto. 

De olho em 2023
O ano de 2023 é logo ali e traz 

consigo novos desafios e oportuni-
dades. Para a Engeman, inclusive, 
isto significa continuar crescendo 
na região da baixada santista. 

“O próximo ano surge de 
maneira muito promissora para a 
Engeman em São Paulo. A região 
da baixada santista possui alta 
atividade nos setores de atuação 
da Engeman, como portuário e óleo 
e gás. Para 2023, o nosso planeja-
mento estratégico prevê a expan-
são da sua atuação no mercado 
privado da região”, compartilhou 
Gustavo. 

O gerente acrescentou ainda 
que já existe contato com grandes 
empresas desta região e certamen-
te surpresas positivas acontecerão 
em breve. No momento, porém, é 
hora de consolidar a presença da 
Engeman, com o escritório comer-
cial na capital, para então continuar 
avançando na prospecção de novos 
clientes no mercado paulista.
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, Carol Fonseca

RPBC desafia Engeman em diversas 
áreas da manutenção industrial

Trabalho na RPBC é de grande complexidade com manutenção preditiva
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No Estado de São Paulo, 
a Engeman busca expandir 
sua presença, mantendo 
contratos no setor de óleo e 
gás e atuando na indústria 
paulista. Jobe Medeiros, 
diretor de Operações e 
Gestão de Contratos, ressalta 
que a Engeman mantém-se 
nas concorrências, sejam elas 
de empresas públicas ou 
privadas, buscando ampliar 
seus espaços nesse mercado 
concorrido. Tanto que já a 
empresa já colocou em funcionamen-
to uma equipe para Desenvolvimento 
de Negócios na Regional de São 
Paulo, com o objetivo de ser ainda 
mais competitiva.

"Essa estruturação está sendo 
liderada pelo Gerente Regional de 
São Paulo, o Engenheiro Gustavo 

Peixoto, que tem como meta a 
conquista de novos negócios e a 
estruturação de uma base operacio-
nal capaz de executar mobilizações 
rápidas e eficientes, para atender à 
dinâmica do mercado privado", expli-
ca Jobe Medeiros.

Com a expansão dos serviços 

para o mercado privado, a Enge-
man já promoveu mobilizações 
no norte das Minas Gerais, no 
porto de Pecém (CE) e interior 
de Pernambuco. "Tradicional-
mente as empresas de manuten-
ção não englobam em sua exper-
tise as atividades voltadas para 
integridade da planta, tais como 
fabricação, pintura e montagem 
industrial", concluiu Jobe.

Segundo dados da CNI 
(Confederação Nacional das 
Indústrias), São Paulo possui PIB 

industrial de R$ 400,9 bilhões, equiva-
lente a 28,9% da indústria nacional. 
Os setores de construção, derivados 
de petróleo e biocombustíveis, quími-
cos, alimentos, serviços industriais, 
borracha e material plástico, celulose 
e papel, juntos, correspondem a 
61,2% da indústria no Estado.

Unidade de destilação da Re�naria de Paulínia (Replan), em Paulínia (SP)

Textos: Carol Fonseca, Jônatas Campos

Fotogra�a: Arquivo Engeman, 
                      Agência Petrobras


