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18 ANOS: MAIS MATURIDADE,
CONFIANÇA E GRANDES CONQUISTAS
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Mais do que atuar na construção civil ou na área
industrial, a Espiral Engenharia sabe que seu
compromisso maior é com pessoas. Sejam elas
colaboradores, clientes ou fornecedores, os
negócios são ﬁrmados sempre entre pessoas e o
nosso trabalho é garantir um resultado de
excelência.
Nossos 18 anos de trabalho com seriedade, nos
ajudaram a chegar até aqui com muito mais
maturidade para enfrentar novos desaﬁos e
conquistas que nos dão e darão muito orgulho.
Obrigado a todos os clientes, fornecedores e,
principalmente, colaboradores por fazerem parte
de nossa história.
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CÓDIGO DE ÉTICA

A ÉTICA É UM
COMPROMISSO
As diretrizes éticas têm sempre sido um
guia para um trabalho bem feito na
Espiral Engenharia. Este foi o ano de
assinarmos um compromisso com o
comportamento ético de todos na
empresa, tendo em vista sempre a saúde
do clima organizacional.
RECURSOS HUMANOS

CONTRATAÇÃO
DE PESSOAS
COM NECESSIDADES
ESPECIAIS
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Com o desaﬁo da inclusão de pessoas
com deﬁciência no mercado de
trabalho, alinhado às boas práticas, a
Espiral Engenharia criou parceria com
o Projeto de Extensão, conhecido por
Projeto Paratletismo, que conta com a
coordenação do professor Luiz
Cláudio L. Ventura (Representante do
Paratletismo Capixaba). Essa ação
humaniza, incentiva à prática do
esporte, sensibiliza e fortalece toda a
equipe Espiral.
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PDL 2016

RECURSOS HUMANOS

GENTE CUIDANDO
DA NOSSA GENTE

CAPACITAÇÃO
NOS LEVA LONGE

Já que são pessoas que nos ajudam a construir nossa
história, nada mais importante do que cuidarmos do
crescimento delas. Este ano, nós implantamos o
Programa de Desenvolvimento de Líderes, o PDL 2016. O
objetivo é formar e desenvolver nossos líderes nos
processos e gestão, além de possibilitar novos
conhecimentos em ferramentas para aplicação no dia-adia, de forma a potencializar o direcionamento às suas
equipes. Essas ações de desenvolvimento permitirão,
além de melhores resultados, valorizar o clima
organizacional.

Outra de nossas ações de
Recursos Humanos para somar
ao desenvolvimento de seu
pessoal, foi a estruturação do
Centro de Treinamento. Já em
funcionamento, atende nossas
equipes para capacitações,
treinamentos técnicos e
comportamentais, integração de
pessoal, e seleção de pessoal.

NOVOS PONTOS DE VISTA

AUDITORIAS CRUZADAS NACIONAL
Março foi o mês em que nossos gerentes de contratos industriais ﬁzeram
as Auditorias Cruzadas Nacional. Para a ação, os gerentes
acompanharam por alguns dias os projetos de gerentes de outros
estados. Desta forma, puderam analisar a qualidade e eﬁcácia das
execuções, tanto de suas próprias obras, quanto de seus colegas. A partir
daí, criou-se a oportunidade de trocar informações e experiências com os
gestores locais, aﬁm de propor melhorias técnicas no atendimento a cada
cliente.

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP

PARADA REVAP PETROBRAS NACIONAL
A Espiral, através do contrato Petrobras Nacional de Fornecimento e Gestão de Materiais
de andaimes, atendeu a Unidade REVAP em sua Parada anual no período de março a
julho/2016. A opção da Unidade foi pelo atendimento com controle de estoque,
contemplando equipe de Gestão dos materiais controlando o fornecimento interno para
as Empresas de Manutenção envolvidas na Parada. A Fiscalização do contrato REVAP
reconhecendo a Gestão da Espiral já manifestou o interesse em utilizar novamente o
contrato na Parada que ocorrerá em 2017.
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CUBATÃO/SP

FILIAL SERGIPE

PARADA VL! E CONQUISTA
DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO

QUALIDADE EM
TODO O NORDESTE

Com o sucesso no atendimento da Parada em março de
2016, no Porto da VL! TIPLAM em Cubatão/SP, a Espiral
conquistou o contrato de Manutenção. Segundo a
Fiscalização, os motivos para extensão do atendimento
para o Contrato de Rotina foram o alto nível de
segurança, qualidade dos serviços e da produtividade
da equipe.

Qualidade e produtividade, há
mais de dez anos atendendo a
grandes paradas nas unidades
por todo o Brasil, com
comprometimento e empenho
na execução de nossas
atividades levando agilidade na
entrega dos serviços prestados.
Em Sergipe, uma parceria com a
Vale desde junho de 2005
alcançou as melhores notas na
área da segurança, boa
produtividade e satisfação do
cliente.
A Espiral/SE também atende a
todas as grandes Paradas da
Votorantim Cimentos no
Nordeste tanto em Sobral, CE;
Paulista, PE, e Laranjeiras, SE
onde também presta serviços na
manutenção de rotina com
contrato de locação e montagem
de andaime industrial.

VALE S/A

CONFIANÇA É A BASE
DE GRANDES DESAFIOS
A conﬁança construída através de uma parceria ao longo dos anos é fundamental para
apresentar soluções aos nossos clientes. A Espiral Engenharia foi solicitada, de forma
emergencial pela Vale, para a montagem de escoramento dos transportadores da correia do
Armazém de Fertilizantes no Complexo de Tubarão - ES. O desaﬁo foi cumprido e, em 5 dias
corridos, 55 proﬁssionais trabalhando em turnos foram responsáveis por 4.000 m³ de
montagem de escoramentos com 17 metros de altura.

A ESPIRAL
APRESENTA FORMAESP
Para atender à forte demanda de formas, a Espiral
Engenharia desenvolveu o Sistema FormaEsp. Com
painéis em dimensões diversiﬁcadas a FormaEsp atende
às diferentes combinações de projetos, inclusive formas
circulares ou execução de ângulos variados.
Utiliza grampos especiais que dispensam o uso de perﬁs
de alinhamento. Aumenta a produtividade da obra ao
reduzir o tempo de montagem/desmontagem e os custos
de produção. São mais leves que as disponíveis no
mercado mesmo em dimensões maiores. E ainda permite
uma única etapa de concretagem para paredes e lajes.
Alia alta resistência e praticidade, que a fez receber vários
elogios em todas as obras em que foi utilizada, apesar do
pouco tempo de lançamento. Portanto, a FormaEsp já é
mais um lançamento de sucesso e garantia de satisfação.

MAIS COMPETÊNCIA

BEM VINDOS NOSSOS
NOVOS COLABORADORES
Com o lançamento da FormaEsp a Espiral reforçou seu
time civil e fez grandes contratações de proﬁssionais
altamente especializados para atuarem na Espiral BA,
Espiral MG e Espiral RJ, agregando ainda mais conhecimento técnico e comercial neste ramo. Houve também investimento em toda a infraestrutura
de suporte para essas equipes, incluindo mudanças para novos endereços estrategicamente localizados para melhor atendimento ao setor.

NOVIDADE

MAIS PRODUTIVIDADE
COM A ESCADA MODULAR:
ESCADAESP
Apresentamos a nossa mais nova solução em engenharia de
acesso em ediﬁcações verticais: Escada Metálica Modular. Com
módulos pré-fabricados de acordo com a necessidade dos clientes,
atende às normas técnicas e de segurança e pode ser aplicada em
obras da construção civil ou em área industrial.
Conectados por ligações parafusadas, os módulos se encaixam de
forma precisa garantindo a continuidade da escada nos demais
planos de níveis ou lajes, podendo ser instalada internamente ou
externamente às ediﬁcações.
A utilização da Escada Metálica Modular pode ser conjugada com
outros produtos Espiral, como formas e escoramentos, conferindo
mais economia, segurança, produtividade e rapidez à sua obra.
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MINAS GERAIS
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(21) 2471 2040/3448 3440
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