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UM NÍVEL A MAIS
DE AGRADECIMENTO
POR CADA DIA
DESSES 20 ANOS
Há 20 anos temos o mérito de crescer com o orgulho de
sermos feitos de gente, valorizando o crescimento de nossos
Colaboradores, alcançamos excelentes índices de segurança
com premiações que atestam nosso zelo pelo valor humano;
construímos parcerias duradouras de mais de 10 anos
ininterruptos e somos reconhecidos por Credibilidade e
Eficiência no mercado de acesso industrial e locações na área
civil e de infraestrutura.

Além do orgulho, há o compromisso de um nível a mais,
aumentando sempre nossa qualidade, para surpreender
nossos Clientes, Colaboradores e Parceiros, com superação de
expectativas e soluções inovadoras, sendo simples e eficiente
com o melhor custo, segurança e produtividade.

Trabalho, envolvimento e crescimento marcam nossa
trajetória. Agradecemos aos que confiam, ajudam a superar
desafios e alcançar sempre um nível a mais: Muito Obrigado!

VALE - MG

EXPANSÃO DOS NEGÓCIOS
POR MINAS GERAIS
PÁGINA 5

ÁREA CIVIL
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UM NÍVEL A MAIS
INOVAÇÃO

Muito mais que locação de equipamentos, a

PLATAFORMA DE CREMALHEIRA

Espiral se destaca por apresentar soluções

AGILIDADE
NAS ALTURAS

técnicas inovadoras de engenharia de acesso.
Em pouco tempo, já atendeu a obras

Sempre apostando em tecnologia e inovação,

importantes na Grande Vitória, inclusive a nova

em 2017, a Espiral ampliou sua linha de

sede do TRT-ES na capital. “É um equipamento

produtos com a Plataforma de Cremalheira.

moderno, seguro, versátil e de fácil operação que

Em parceria com a italiana Electroelsa, a

nos proporciona maior agilidade na execução dos

empresa dispõe o equipamento mais ágil e

serviços”, diz Aílton Filho, da Construtora Paulo

moderno em trabalho em fachadas.

Octávio, responsável pelo TRT-ES.

Futura sede do TRT-ES

TRELIÇAS DE SUPORTE

MAIS TECNOLOGIA RESULTA
EM MAIS SEGURANÇA
A Espiral Engenharia, atenta a novas

resistência, em diversos tamanhos,

tecnologias, agora oferece Treliças de

possibilitando projetos personalizados.

Suporte para vãos de até 30m, com

Em contrato com a Concessionária

momento admissível de 150 TF.M. São

B a h i a No r t e S /A , fo r m a d o p o r

ideais para escoramentos de viadutos

Odebrecht Rodovias S/A e Invepar OAS,

e pontes, bem como passarelas

a Espiral tem uma passarela montada

provisórias para pedestres. São

para pedestres com 30 metros de vão

fabricadas em aço especial de alta

livre, sobre a Rodovia BA-093.

Passarela provisória para pedestres sobre a Rodovia BA-093

ESCADA PATAMAR

FACILIDADE E ECONOMIA EM ACESSO VERTICAL
Há 2 meses do lançamento, a Escada Patamar

itens específicos como travessas reforçadas,

mostrou-se um sucesso para acesso temporário

degraus e guarda-corpo de encaixes práticos e

em obras de construção civil, industrial e de

módulos de escada de 2 metros de altura para,

infraestrutura. Com 8 postes, atende às normas

assim, solucionar o problema de acesso coletivo

regulamentadoras vigentes e destaca-se por sua

em diversos tipos de obra. Sua estrutura é

estrutura leve, montagem simplificada e

totalmente metálica, o que garante durabilidade e

segurança aos seus usuários. Utiliza o sistema

segurança, inclusive em relação às intempéries.

Multiloc® de postes, travessas e diagonais e alguns

MINHA HISTÓRIA
NESSA HISTÓRIA
FABRÍCIO EDMUNDO DE ALMEIDA

COORDENADOR DE OBRAS • RJ • 5 ANOS

“Havia ganhado uma carona de carro de um amigo para ir ao estágio e
minha rotina havia mudado sem eu perceber. Foi ali, durante um
intenso trânsito, percebi um carro branco com adesivo que dizia Espiral
Engenharia”.

LEIA NA ÍNTEGRA EM ESPIRAL.ENG.BR

SERVIÇOS INDUSTRIAIS

UM NÍVEL A MAIS
CREDIBILIDADE
PETROBRAS RLAM - BA

UM SERVIÇO DE QUALIDADE
MANTÉM PORTAS SEMPRE ABERTAS
Desde 2008, a Espiral Engenharia fornece um trabalho produtivo
e seguro no contrato na RLAM/BA. Prova disso foi a premiação em
2014 da Espiral Engenharia como Terceira Melhor Fornecedora na
Categoria Serviços para Médios Contratos pela Petrobras.
Qualidade mantida em outros contratos com a REGAP/MG e
REDUC/RJ. Na RLAM/BA, já teve o contrato renovado em 2018
atestando toda a competência e segurança com que a Espiral
Engenharia tem atendido à Petrobras.

Valdeir Rodrigues e equipe da Espiral Bahia na RLAM

“Conseguimos renovar o contrato graças ao reconhecimento do
trabalho da equipe na Petrobras-RLAM, através de serviços

VLI-SP

prestados com eficiência, cumprimento dos prazos e da qualidade
dos equipamentos da Espiral”, afirma Valdeir Rodrigues dos
Santos, um dos primeiros funcionários da Espiral Engenharia na
Unidade Bahia.
VLI TMIB - SE

ESPIRAL DE VOLTA AO
TMIB COM A VLI - LOGÍSTICA
Em junho deste ano, a Espiral Engenharia assinou com a VLI o contrato de
prestação de serviços de andaimes e escoramento de carga no Terminal
Marítimo Inácio Barbosa (TMIB) em Barra dos Coqueiros/SE, onde já prestou
serviço entre 2011 e 2015, com excelentes índices de segurança e qualidade,
perante a avaliação e satisfação do seu cliente. A meta é repetir o mesmo
nível de atendimento prestado ao contrato da VLI-SP em Santos.
VLI TIPLAM - SP

ZERO ACIDENTES
EM SANTOS
Em abril deste ano, a Espiral realizou a maior parada de manutenção do seu
contrato no Terminal integrador Portuário Luiz Antônio Mesquita – TIPLAM,
em Santos/SP, e mais uma vez atendeu a 100% das programações
totalizando mais de 80.000 horas de exposição ao risco com zero acidentes.
Mais um exemplo de que segurança e produtividade devem caminhar juntas.
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MINHA HISTÓRIA
NESSA HISTÓRIA

“No final das contas percebi que minha irmã anotou o número errado, o
que me direcionou para a Espiral”.

ROBERTA MARQUES

ANALISTA DE SGI • ES • 5 ANOS

LEIA NA ÍNTEGRA EM ESPIRAL.ENG.BR

SERVIÇOS INDUSTRIAIS
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UM NÍVEL A MAIS
SATISFAÇÃO

REPAR e FAFEN - PR

SATISFAÇÃO DO CLIENTE
GARANTE NOVOS TRABALHOS
A cidade de Araucária/PR recebeu a Espiral para o contrato na Petrobras
REPAR, firmado em 2017, para gestão e controle de estoque de
andaimes. Em cinco meses de gestão, foram totalizados 32.000 HHER
com Acidente Zero. Sete empresas contratadas pela REPAR, envolvidas
na Grande Parada Operacional, foram atendidas com alto grau de
satisfação. Assim, a Espiral conquistou o fornecimento aproximado de
90.000 metros de andaimes na Parada da FAFEN, também com gestão e
controle de estoque para mais quatro empresas.

TRANSPETRO TSUD - RJ / MG

TEPAR - PR

UTE-FEG - SP

RECONQUISTA NO TERMINAL
BAÍA DE GUANABARA

RESPONSABILIDADE
TRANSFORMADA
EM NOVO CONTRATO

GRANDES RESULTADOS
DESDE O COMEÇO

A Espiral retornou ao Terminal Aquaviário da
Baía da Guanabara (TABG), um dos terminais
do contrato da Regional Sudeste da Transpetro
(TSUD), somados a Campos Elíseos (TECAM) e
Angra dos Reis (TAAR). “Hoje estamos
retornando ao contrato da Transpetro TABG
com a grande missão e responsabilidade de
fazer ainda melhor que no passado”, afirmou o
encarregado Francisco Nonato Jr.

A partir do mês de agosto, a Espiral
inicia mais um ciclo contratual no
Terminal da Transpetro de Paranaguá
(TEPAR), onde atua desde 2014.
Gerenciada pela Unidade São Paulo,
essa obra acumula excelentes
resultados de SMS, e contribui para o
crescimento da Espiral pela Região Sul.

Com início em março de 2018, a Unidade
Termelétrica Fernando Gasparian é mais
uma conquista da Espiral em São Paulo
com a Petrobras. Inclusive, já conta com o
reconhecimento da fiscalização devido à
sua forte gestão. Em poucos meses, já
atuamos em parada programada com
serviços de intervenções críticas para o
pleno funcionamento da Unidade.

TRANSPETRO - SP

CRESCIMENTO DA
ESPIRAL EM SÃO PAULO
A Espiral retoma ao Terminal da Transpetro, em

reconquistou o contrato do Terminal de Santos, e mais

Santos, sua porta de entrada no Estado de São Paulo

os de Cubatão, Guaratuba e São Sebastião, todos do

em 2009. Com excelentes resultados em segurança,

litoral paulista. “Estou muito feliz com um contrato

produtividade e qualidade, permaneceu até 2015, e

mais amplo e desafiador. Tenho confiança na equipe. O

conquistou outros contratos na região, fundamentais

segredo é competência com profissionalismo, e isso a

para implantação da Unidade São Paulo no centro da

Espiral tem de sobra” diz José Cassiolio, Supervisor

Cidade de Cubatão. O crescimento da Unidade tornou a

desde 2009.

Espiral mais competitiva. Então em 2018

MINHA HISTÓRIA
NESSA HISTÓRIA
ANDERSON BERTH

GERENTE DE CONSTRUÇÃO CIVIL • ES • 14 ANOS

José Cassiolio, Supervisor, SP

“No final de 2004, ao procurar um estágio, vi um banner em nome de
uma empresa chamada Espiral Andaimes. Ao entrar em sua sala, o Sr.
Antônio me recebeu e disse: ‘Queria te conhecer para saber quem está
entrando em minha casa’. “

LEIA NA ÍNTEGRA EM ESPIRAL.ENG.BR

SERVIÇOS INDUSTRIAIS

5

UM NÍVEL A MAIS
SEGURANÇA

Retomadora de 90 toneladas apoiada sobre escoramento na mina de Brucutu - MG

VALE - MG

SEGURANÇA

EXPANSÃO DOS NEGÓCIOS
POR MINAS GERAIS

9 ANOS SEM
ACIDENTES EM SERGIPE

A Espiral expande seus negócios por Minas Gerais com a
mobilização do contrato de montagem de andaimes e
escoramento para a Vale S/A. Atendendo às minas do
Complexo Itabira, Minas Centrais e Complexo Mariana,
parte das Operações do Corredor Sudeste (Antiga DIFS), a
Espiral busca, com segurança, qualidade e
responsabilidade, vencer mais desafios em sua trajetória
de sucesso e expansão. Assim, a Vale já reconheceu a
Espiral como melhor Kaizen neste período, um programa
de melhoria contínua com uma metodologia que permite
otimizar a produtividade e baixar custos.

SIPAT da Mosaic SE comemorando 9 anos sem acidentes

Givaldo Arimatéia, Supervisor, SE

Em maio de 2018, a Espiral Engenharia completou 9 anos sem acidentes
no somatório dos contratos com a Vale Fertilizantes que agora é Mosaic CO.
Parabéns a todos os envolvidos nesse contrato. “A segurança e a
produtividade não são resultados de imposição. O gestor deve fornecer as
melhores ferramentas e recursos para que as pessoas alcancem o seu
máximo. Com qualidade, todos da equipe serão sempre os mais seguros e
produtivos”, justifica o supervisor Givaldo Arimatéia à frente da equipe
nesses anos.

QUALIDADE ATESTADA

VALE PREMIA
ESPIRAL ENGENHARIA
Março de 2018, a Espiral foi homenageada nos 3 contratos com a Vale S/A no
Complexo de Tubarão/ES. A Diretoria de Pelotização; Gerência de Apoio Operacional
TU e EFVM; e Gerência Executiva Operações Portos Sul e Sudeste reconheceram a
Espiral pelo melhor desempenho em Saúde, Segurança e Meio-Ambiente no 2º
ciclo de 2017 do Programa CASA Sustentável.

MINHA HISTÓRIA
NESSA HISTÓRIA

“Em 2008, entrei na Espiral Engenharia, em 2009, ingressei na
faculdade, aí comecei mais uma longa jornada. Aquele lavrador que

ADRIANO REIS

COORDENADOR DE PROJETOS • ES • 10 ANOS

enfrentou de tudo para concluir o ensino médio se torna Engenheiro
Civil da Espiral”

LEIA NA ÍNTEGRA EM ESPIRAL.ENG.BR

REUNIÃO NACIONAL DE GESTÃO

ALINHANDO OS
PRÓXIMOS PASSOS
O alinhamento das diretrizes técnicas e operacionais foi o
ponto de partida para a Espiral Engenharia promover mais
uma reunião nacional com os gestores. Nela, foi discutida a
apresentação de resultados e melhoria do Treinamento
Técnico Nacional de Liderança (TTNL), criado para reciclar
anualmente os líderes na operação e segurança da montagem
de andaimes. Os resultados da Auditoria Cruzada anual
também foram avaliados, bem como alinhamentos entre as
áreas de suporte e os contratos/filiais para melhoria contínua
dos processos.

Reunião de Gestão Espiral Engenharia

PROGRAMA INOVAR

APOIO AO PÚBLICO INTERNO

A INOVAÇÃO
PARTINDO DE DENTRO

A ESPIRAL ENGENHARIA
PATROCINA O ESPORTE

Grandes mudanças acontecem de dentro para fora. Com isso em

Apoiando o talento interno, a Espiral patrocina o colaborador

mente, a Espiral criou o Programa Inovar, que abre portas para que

Edvaldo dos Santos Carneiro, da manutenção na Matriz, que

os colaboradores contribuam com novas ideias e soluções. As

coleciona medalhas e troféus em corrida de rua.

melhores ideias serão implantadas e premiadas no Fórum
Estratégico Espiral Engenharia 2018.

PALAVRAS FINAIS
Algumas das premiações do colaborador Edvaldo dos Santos Carneiro

CONCLUSÕES E COMPROMISSO
DE 20 ANOS DE MERCADO
Após analisar nossa trajetória nesses 20 anos, comprovamos a

Aqui, assumimos o compromisso de manter nosso

necessidade de continuarmos ágeis e eficientes nesse mercado tão

envolvimento na busca de excelência pelos próximos anos em

dinâmico. Na continuidade do crescimento sustentável, é

todos os níveis.

fundamental manter o desenvolvimento humano, de produtos e
processos como também, buscar solidificar as parcerias existentes,
além de criar novas.
Planejar novas estratégias e soluções para ser mais eficiente,
competitivos e sustentáveis em todas as dimensões. Somos
movidos por desafios! Pois somos feitos de gente de muito talento e
potencial, mantendo sempre a vontade de querer ir a um nível a mais.

ESPIRAL.ENG.BR
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

LEIA O NOSSO

CÓDIGO DE ÉTICA
NA ÍNTEGRA EM
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

agenciacomvix.com.br

INTERNO
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UM NÍVEL A MAIS
ENVOLVIMENTO

