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ESPIRAL NO MERCADO DE INFRAESTRUTURA

NOVO MERCADO,
NOVO PRODUTO,
MESMA SATISFAÇÃO
Em 2016, iniciamos a atuação no mercado de construção civil no estado da Bahia, onde
identificamos grande receptividade com os nossos equipamentos, principalmente em obras de
infraestrutura. Nesse momento em que o mercado de construção leve (edificações) se recupera
de forma lenta, investimos fortemente em equipamentos para atuação em obras de
infraestrutura. Atualmente, estamos fornecendo equipamentos para obras de pontes, viadutos,
barragens, construção industrial e grandes reservatórios, contratos para os quais fornecemos
soluções diferenciadas, além de atendimento técnico de precisão.
As nossas formas para execução de paredes e pilares FormaEsp® são painéis que permitem forte
redução dos gastos com mão de obra e dos prazos de execução das estruturas de concreto. Sem
dúvida, isso tem feito diferença em nosso mercado, pela qualidade e eficiência deste novo
produto. Atualmente, estamos participando de obras “pesadas”, com as formas sendo aplicadas
em blocos de fundações, paredes e pilares de grandes estruturas, com a satisfação dos nossos
clientes.
Nesse curto período de trabalho no estado da Bahia, avançamos muito no fornecimento de
equipamentos em várias cidades. Hoje estamos com mais de 70 obras em andamento, e isso eu
atribuo à qualidade dos nossos equipamentos e da equipe de profissionais.
George Pithon, Gerente Espiral BA
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SOMOS FEITOS
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SOMOS FEITOS
DE GENTE
PDL 2017

O DESENVOLVIMENTO
PARTE DE DENTRO
Toda grande orquestra tem músicos qualificados,
instrumentos afinados e um grande maestro que faz a

TREINAMENTO TÉCNICO NACIONAL DE LÍDERES - TTNL

escolha das notas, tons e ritmos para cada tipo de público.

CAPACITAÇÃO É SEMPRE
A MELHOR SOLUÇÃO

Na Espiral Engenharia, a harmonia e dinâmica são iguais,

Quando o assunto é segurança, a Espiral prioriza as ações

pois seus projetos se baseiam em desenvolvimento

preventivas. Anualmente é realizado o Treinamento Técnico Nacional

sustentável, sempre ajustados e afinados. Assim,

de Líderes – TTLN, onde participam em torno de 120 líderes de todas

desenvolve anualmente seus maestros através do

as Unidades, com visão na reciclagem e aperfeiçoamento das

Programa de Desenvolvimento de Líderes – PDL.

atividades de projeto, montagem e desmontagem de estruturas

Este ano, o objetivo é ampliar o conhecimento de forma a
potencializar a capacidade de gestão com o tema “Por que
fazemos o que fazemos?”, inspirado no livro de Mario Sergio

tubulares, conforme as NRs, NBRs, procedimentos internos e dos
Clientes, para assegurar a assertividade das ações de segurança e
técnica no trabalho.

Cortella, através de consultoria externa especializada.
FÓRUM ESTRATÉGICO - FE

AUDITORIAS CRUZADAS - AC

FUTURO PLANEJADO,
CRESCIMENTO GARANTIDO

VISÃO PRÁTICA DIFERENCIADA

2016 mais uma vez comprovou a assertividade do planejamento das

Toda boa teoria tem que ser seguida por uma boa prática.
Assim foram criadas as Auditorias Cruzadas, outro evento
anual para complementar e avaliar os resultados do TTNL.
Neste programa, o gestor de um contrato audita os serviços
realizados em outros contratos em prol de cruzar e
compartilhar conhecimentos e experiências, a fim de
detectar oportunidades de melhorias e novas soluções para
maior segurança e melhor produtividade.

ações da Espiral. Mesmo com um cenário econômico nacional
turbulento, a empresa cresceu em seu faturamento.
Com a mesma estratégia, foi realizado em dezembro o Fórum
2017/18, onde se planejou as ações para o próximo biênio com foco
nas revisões de processos, retenções de talentos, manutenção da
satisfação de seus Clientes e crescimento estruturado.
A percepção da paixão dos colaboradores pelo que se faz ficou mais
nítida nesta edição, quando foi oficialmente lançado o novo slogan da
Espiral Engenharia, afinal somos feitos de gente!

Gestores ES e SE auditando contrato da VLI em Cubatão, SP

LANÇAMENTO ESPIRAL

PARCERIA INTERNACIONAL

PLATAFORMA
DE CREMALHEIRA
Com o crescimento da Espiral, inclusive em novos mercados,
novos produtos foram lançados, entre eles: a FormaEsp®, a
MísulaEsp, e agora as Plataformas de Cremalheira, através
de uma parceria internacional com a tecnologia italiana da
Electroelsa.
As plataformas complementam nosso portifólio para
serviços verticais, com extrema rapidez de montagem e
desmontagem, e máxima segurança dos usuários, tanto na
área industrial, naval e construção civil.
A tecnologia empregada no desenvolvimento dessas
plataformas faz com que sejam extremamente ágeis e
adaptáveis a vários tipos de utilizações e configurações.
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CONSTRUÇÃO CIVIL

ALGUMAS DAS VANTAGENS

3

• Utilidades infinitas

• Mais conforto no trabalho em altura

• Redução no tempo de montagem e desmontagem

• Adaptável a todos os formatos de prédios

• Redução no custo de montagem

• Modularidade e flexibilidade

QUALIDADE E LOGÍSTICA
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EXCELÊNCIA CERTIFICADA

1ª EMPRESA NO BRASIL CERTIFICADA
NA VERSÃO 2015 DA ISO 9001 E 14001
EM NOSSO SEGMENTO
No mês de junho de 2017, a SGS Certificadora parabenizou a
Espiral pelos resultados obtidos na Auditoria de
Manutenção e Migração de Versão do SGI. Foi consolidado
um resultado de zero não conformidades, apesar dos
grandes desafios.
Este resultado é ainda mais especial por fazer da Espiral a
primeira empresa do Brasil em nosso segmento a obter a
Certificação na Versão 2015 das normas. É a prova de que
unindo forças, somos capazes de fazer a diferença!

Estoques organizados para atender às grandes paradas

REFERÊNCIA EM GRANDES PARADAS

CONTRATOS DE LOCAÇÃO
E GESTÃO DE MATERIAIS
A Espiral impressiona quando o assunto é fornecimento e gestão de
andaimes para grandes paradas, em seus contratos com a
Petrobras. Atualmente, desmobilizando grande evento na REVAPSP, a empresa também se prepara para atender às Paradas na
REPAR-PR; REGAP-MG, e; RLAM-BA, todas com gestão de locação,
transporte e controle da logística interna de distribuição dos

CONTRATO VALE ES

equipamentos com conferências tanto quantitativa, quanto

MAIS UMA INSPEÇÃO DE SEGURANÇA
COM ÓTIMOS RESULTADOS

qualitativa. Essa modalidade teve início na RLAM-BA, em 2008,

Segurança é uma rotina saudável no dia-a-dia da Espiral em

quando a Espiral aumentou a segurança com os andaimes e reduziu
notavelmente custos de indenização dos equipamentos.

seus contratos. Recentemente foi realizada mais uma
inspeção de segurança na Diretoria de Portos da Vale S.A. na

NOVA ESPIRAL RJ

Ponta de Tubarão, ES durante a parada do PIER I, sempre

FOCO NA LOGÍSTICA

com ótimos resultados.

Para atender ao crescimento nas regiões Sudeste e Sul, a Espiral
Engenharia inaugura a nova filial RJ. Criada com foco na logística de
transporte de material, está situada no Distrito de Xerém, Duque de

Concentração para início de mais uma auditoria

Caxias próximo a via RJ-493 que se interliga às rodovias para Rio, São
Paulo, Belo Horizonte e Vitória. Além de estocagem, a nova área de
20 mil m², com galpão de 4 mil m², contará com centro moderno e
avançado de manutenção de equipamentos.
Assim tem sido a filosofia da Espiral: investir para baixar custos e
Supervisor Ivan Mendes, mostra com orgulho o trabalho de sua equipe

otimizar recursos sem nunca perder a qualidade.
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MINAS GERAIS
(31) 3581 3333
espiralmg@espiral.eng.br

RIO DE JANEIRO
(21) 3448 3440 / 2471 2040
espiralrj@espiral.eng.br

SÃO PAULO
(13) 3361 3201
espiralsp@espiral.eng.br

MATRIZ: ESPÍRITO SANTO
(27) 3398 2100
espiral@espiral.eng.br

BAHIA
(71) 3627 8010
espiralba@espiral.eng.br

SERGIPE
(79) 3274 6365
espiralse@espiral.eng.br

PARÁ
(94) 3358 1981
espiralpa@espiral.eng.br
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