
 POLÍTICA DE GESTÃO INTEGRADA 
 Saúde, Segurança, Meio Ambiente e Qualidade 
 A  ENERWATT  ENGENHARIA,  INDÚSTRIA  E  COMÉRCIO  EIRELI,  destacando-se  pela  prestação  de  serviços 
 na  área  de  construção  de  estações  e  redes  de  distribuição  de  energia  elétrica,  construção  de  Usinas 
 Termelétricas  e  Solares,  Implantação  de  sistemas  de  automação,  proteção  e  medição  em  sistemas  de  potência, 
 e  montagem  de  painéis  elétricos  de  baixa  e  média  tensão,  adota  uma  Política  Integrada  e  reconhece  que  o 
 adequado  gerenciamento  de  Segurança,  Saúde  Ocupacional,  Meio  Ambiente  e  Qualidade,  garante  o 
 compromisso  da  empresa  em  alcançar  a  excelência  em  seus  serviços  prestados,  buscando  a  melhoria 
 contínua, base de todas as nossas ações e decisões. 

 Princípios 

 ▪  Foco na prestação de serviços e satisfação dos clientes; 
 ▪  Atender  aos  requisitos  legais  e  outros  aplicáveis  à  Saúde,  Segurança  Ocupacional,  Meio  Ambiente  e 

 Qualidade.  Na  ausência  de  legislação  apropriada,  os  padrões  que  se  referem  em  melhores  práticas  serão 
 adotados; 

 ▪  Assegurar  melhoria  contínua  na  gestão  de  Saúde,  Segurança  do  Trabalho,  Meio  Ambiente  e  Qualidade  na 
 empresa; 

 ▪  Estimular o engajamento dos colaboradores nas definições e conquistas dos objetivos do SGI; 
 ▪  Prover  locais  de  trabalho  saudáveis  e  seguros  eliminando  perigos  e  riscos,  a  fim  de  prevenir  acidentes  de 

 trabalho, doenças ocupacionais e assegurar a integridade física e o bem-estar dos colaboradores; 
 ▪  Respeito  e  preocupação  com  o  Meio  Ambiente  e  a  comunidade  local  através  do  gerenciamento  dos 

 impactos da poluição em nossas atividades; 
 ▪  Garantir  o  compromisso  de  participação  e  consulta  dos  trabalhadores  com  intuito  conscientizá-los  quanto  ao 

 comprometimento e comportamento desejados para dar suporte a esta política; 
 ▪  Uso  sustentável  de  recursos  através  da  gestão  de  qualidade  do  ar  mediante  ao  controle  da  emissão  de 

 fumaça  preta  dos  veículos  e  ações  para  o  uso  racional  da  água,  com  foco  em  ampliar  o  desempenho 
 ambiental. 

 Visão 

 Ser  referencial  de  excelência  na  prestação  de  serviços  na  nossa  área  de  atuação,  assegurando  a  constante 
 evolução  através  de  uma  rotina  diária  que  contemple  métodos  gerenciais  e  técnicas  modernas  de 
 administração dos recursos disponíveis. 

 Missão 

 Identificar  oportunidades  e  transformá-las  em  produtos  e  serviços  personalizados  na  área  de  Engenharia 
 Elétrica, com velocidade e excelência, superando as expectativas dos clientes, colaboradores e sócios. 

 Valores 

 ▪  Comprometimento:  Nossa responsabilidade é persistir  e cumprir com os resultados. 
 ▪  Agilidade:  É com senso de urgência que lidamos com  adversidades do dia a dia. 
 ▪  Parceria:  Estabelecemos parcerias construtivas a fim  de alcançar excelência nos resultados. 
 ▪  Aprendizagem  e  Crescimento:  Acreditamos  que  apenas  através  de  aprendizado  contínuo  alcançaremos  o 

 crescimento e o sucesso do negócio. 
 ▪  Soluções  Personalizadas:  Acreditamos  que  a  melhor  solução  nem  sempre  é  a  que  já  existe,  por  isso, 

 desenvolvemos projetos personalizados que se adequam às necessidades do cliente. 
 ▪  Sustentabilidade:  Acreditamos  que  a  Saúde  e  a  Segurança  no  Trabalho,  a  Preservação  do  Meio  Ambiente 

 e  a  Qualidade  dos  Processos,  agregam  valores  aos  nossos  serviços  e  garantem  a  satisfação  dos 
 colaboradores, comunidades e empresas parceiras. 
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