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Seja bem-vindo
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Você está recebendo o Manual do Colaborador e o Código de

Conduta da ETM. Aqui, constam os procedimentos básicos

para a realização do nosso trabalho, alinhados aos nossos

valores essenciais.

É indispensável que você leia este documento com atenção e

o aplique em todas as suas ações dentro do ambiente de

trabalho.

A ETM atua desde 1980 em obras industriais e de

infraestrutura em todo o Brasil, com soluções completas nas

disciplinas de gerenciamento, qualidade e segurança,

engenharia e construção. Mais do que uma empresa de

engenharia, somos uma comunidade de pessoas como você.

“Na ETM, os desafios mudam, mas a missão é sempre a 

mesma: entregar com excelência e servir ao Cliente. 

Estamos felizes com a sua chegada. Que a sua jornada na 

empresa seja divertida.”

Maurício Graeff

Fundador da ETM Engenharia e Presidente do Comitê Gestor



Quem somos

Desde sua fundação, o escopo da ETM não é apenas

realizar projetos de engenharia. A empresa, que nasceu

pelas ideias do engenheiro Maurício Graeff, busca construir

histórias e relações de qualidade com colaboradores,

fornecedores, parceiros e clientes. São mais de 40 anos

integrando etapas, processos, experiências e valores para

fazer o hoje bem feito.

Esse é o grande propósito da ETM.

Nosso time está distribuído nas operações em diversas

localidades do Brasil. Na sede, localizada em Porto

Alegre/RS, trabalham os profissionais que fazem parte da

estrutura corporativa da ETM. O objetivo dessa equipe é

servir às obras e integrar as atividades da empresa.

Mercados que atuamos:

- Petroquímica;

- Óleo e Gás;

- Combustíveis;

- Celulose;

- Mineração;

- Infraestrutura;

- Terminais;

- Energia.
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Nossos Valores

São os traços que definem a essência da nossa empresa.

Representam aquilo que vale de verdade para nós e para as

pessoas que participam da nossa história.

saber cuidar
As pessoas são muito importantes
para nós. Em tudo o que fazemos,
nos dedicamos aos detalhes.

fazer o hoje bem feito
O futuro é construído a cada dia.  
Nosso compromisso é fazer o  melhor 
agora.

aprender e ensinar
Somos eternos aprendizes. Quando  
compartilhamos o que sabemos,  
nos reinventamos.

caminhar com paixão
Somos apaixonados pelo que  
fazemos. Temos orgulho da nossa  
jornada.
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Inclusão e Diversidade

ESG: passado, presente e futuro da ETM

Construir uma empresa com mais de 40 anos é ter

resiliência, respeito à diversidade e clareza do que se quer

colher no futuro. O conceito de sustentabilidade vai muito

além do cuidado com o meio ambiente. É uma visão de

perpetuidade.

É com esse espírito que a ETM se responsabiliza por

promover um mundo melhor, a partir de uma entrega

calcada no capital humano e na gestão consciente dos

recursos naturais e econômicos. As palavras

responsabilidade e integração são ideias-chave nas práticas

de ESG (Environmental, social and corporate governance).

Foi plantando trabalho, relações de confiança e visão de

futuro que possibilitaram à ETM colher uma história de

sucesso.

Nesse sentido, trabalhamos com afinco o conceito do

pertencimento, valorizando as contribuições individuais,

independente da cor, do gênero, da formação e das

escolhas de cada colaborador. O importante é estarmos

alinhados no mesmo propósito: fazer o hoje bem feito.



Nossas 
normas

IPC – Integrar Para Construir

O IPC é um modelo de gestão compartilhado entre Cliente e

ETM, baseado na integração das melhores competências e

soluções em benefício do empreendimento. O compromisso

com o resultado do Cliente é o ponto de partida para

estruturação, implantação e manutenção da dinâmica do

IPC. É quando a cultura se torna uma prática diária. Esse é

o propósito do Integrar para Construir – IPC.

performance

segurança

confiabilidade

cooperação
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Premissas do IPC

• Construir relações de cooperação, baseadas na reunião

das melhores competências para cada projeto;

• Facilitar a comunicação entre as áreas;

• Atender aos requisitos que norteiam a ESG, respeitando o

meio ambiente, a diversidade e a governança;

• Consultar e valorizar a participação dos colaboradores,

buscando atender as suas necessidades e expectativas;

• Promover a segurança psicológica dos colaboradores, a

partir de um ambiente saudável;

• Garantir saúde e segurança física das pessoas envolvidas

com as atividades da empresa, através de práticas

preventivas e inovadoras;

• Ouvir o Cliente, promovendo um processo de troca e

aprendizado contínuo;

• Trabalhar com afinco para uma entrega de alta qualidade,

alinhada aos objetivos de cada projeto.
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Saber Cuidar 

Nossa política de segurança é simples e clara: a vida em

primeiro lugar, sempre. Quando cuidamos de nós mesmos e

dos nossos colegas, estamos também construindo um

mundo melhor.

Saber cuidar é um valor para a ETM. Como forma de

engajar os colaboradores nesse ideal, foi desenvolvido um

programa de reconhecimento através de ações preventivas

nas operações. O foco é educar, treinar e desenvolver o

conhecimento e a atenção quanto ao cumprimento de

procedimentos e padrões de SMS, promovendo uma visão

de interdependência: eu cuido de você, você cuida de mim e

nós cuidamos de todos.
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Fazer o hoje bem feito 

Para a ETM, fazer o hoje bem feito significa colocar em prática

no dia a dia todas as crenças e valores que norteiam a

empresa. Quem planta amor, colhe gratidão. Quem planta

trabalho, colhe resultado. O futuro é construído aqui e agora.

O futuro é construído por você, colaborador.

Dois programas, em especial, ajudam a manter o foco no fazer

o hoje bem feito. São eles:

GS3 - Gestão de Saúde, Segurança e Sustentabilidade

Criado com o objetivo de unir processos, procedimentos e

políticas internas para assegurar o desenvolvimento

econômico e social, além de promover a segurança ambiental

e a dos nossos colaboradores.

O GS3 tornou-se o símbolo da cultura de Segurança,

preservação do Meio Ambiente e da Saúde Ocupacional da

ETM e engloba um modelo amplo com campanhas e sistemas

de informação desenvolvidos pela empresa, especificamente

com o propósito de criar um mundo melhor.

PAS - Programa de Acompanhamento e Assessoria Social

Tem um caráter essencialmente humano, com o objetivo de

promover segurança psicológica. Em cada localidade de

atuação da ETM, nosso time promove uma rede de apoio para

orientação acerca de problemas com alcoolismo, drogas,

depressão, violência doméstica, assédio moral e

discriminação, entre problemas jurídicos e associados a

finanças. O objetivo é promover um ambiente de acolhimento

e auxílio, justamente para incentivar a premissa do

pertencimento.
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Contat
o

Aprender e Ensinar

Para que você, colaborador, tenha uma trajetória de sucesso

na empresa, a ETM promove um processo de

desenvolvimento, com base em avaliação de desempenho e

competências. O objetivo é que você possa aprimorar suas

entregas e crescer na empresa.

Avaliação de Desempenho

• Ao ser contratado o colaborador passará pelo período de

experiência, de acordo com a convenção coletiva local;

• Antes de vencer o contrato de experiência, o colaborador

deverá ser avaliado pelo seu superior imediato com o

objetivo de melhorar continuamente o seu desempenho.

Avaliação de Competências

• Semestralmente cada colaborador deverá passar por uma

avaliação pelo seu superior com objetivo de melhorar

continuamente as suas competências;

• O resultado desta avaliação poderá gerar um PDI (Plano

de Desenvolvimento Individual).

Integração do  

colaborador à  

empresa.

Avaliação  

do primeiro  

período de  

contrato de  

experiência.

Avaliação do  

término de  

contrato de  

experiência.

Com boa  

avaliação,  

você poderá  

ser efetivado.

Realiza a 

Avaliação de 

Competências.

Elabora o 

PDI baseado 

no resultado 

da avaliação.

Acompanhamento 

Gestor e 

colaborador PDI
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Caminhar com Paixão

Faça o seu trabalho com amor. Ele é a sua fonte de renda. Ele

é a sua oportunidade de fazer a diferença. Assim você terá

orgulho da sua jornada e deixará um legado para o mundo.

Conte com a ETM para isso. O nosso objetivo enquanto

empresa é desenvolver pessoas. São elas que fazem o nosso

negócio acontecer.
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Orientações Gerais

Apresentação pessoal e uso do uniforme

• Todo colaborador representa a empresa onde trabalha. Por

isso apresente-se ao trabalho vestido de forma adequada. Se

você foi contratado para trabalhar no setor de produção irá

receber seu uniforme, que deve ser usado durante todo o

expediente.

Dados pessoais

• Comunique imediatamente ao departamento pessoal

qualquer alteração em seus dados pessoais como: mudança

de endereço e de telefone, mudança de estado civil,

mudança de nome (mulher que se casa), número de

dependentes, conclusão de cursos externos etc.

Horário de trabalho

• O registro do ponto é obrigatório;

• Deverão ser registrados fielmente o horário de início e

término da jornada de trabalho;

• Os horários de alimentação e repouso são direitos dos

colaboradores e serão respeitados

Álcool e Drogas

• A ETM reconhece o consumo de álcool e a dependência de

drogas ilegais como potenciais agentes prejudiciais à

saúde, inclusive no âmbito laboral, social e familiar. O uso

não autorizado, a posse, a distribuição, a comercialização

ou a transferência dessas substâncias é estritamente

proibida em qualquer instalação da empresa.
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Benefícios

Assistência médica

• Ao ingressar na empresa os colaboradores e seus

dependentes legais têm direito à assistência médica;

• Mantemos convênio médico que proporcionam atendimento

em entidades especializadas, com extensa rede de

ambulatórios e hospitais, com direito a consultas eletivas e

internação em quarto semi-privativo;

• Para consultas de urgência/emergência dirigir aos postos

de atendimento mais próximo;

• Para agendar uma consulta com um especialista, ligar

diretamente para os telefones dos consultórios;

Assistência Odontológica

• Oferecemos convênio odontológico conforme às premissas

de cada contrato e alinhado às exigências dos sindicatos

locais.
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Benefícios

Alimentação

• Fornecemos auxílio-refeições de acordo com convenção

coletiva da cidade onde a obra está estabelecida. Seja

através de cartão alimentação ou quando estiver prestando

serviço em obras, alimentação será fornecida em refeitório

próprio do cliente.

Vale-transporte

• Também como benefício, fornecemos vale-transporte para

todos os colaboradores e não descontamos dos

colaboradores os 6% determinados pela legislação.

Seguro de vida

• Oferecemos seguro de vida aos nossos colaboradores, nos

casos de morte e invalidez parcial ou total, propiciando,

desse modo, um pouco mais de segurança e tranquilidade

à sua família.

PAS

• Programa de Acompanhamento e Assessoria Social.

Regionalmente, oferecemos aos nossos colaboradores,

uma rede de apoio e encaminhamento.
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Certificações

Todos os nossos processos estão estruturados em um

Sistema de Gestão Integrada, consolidado pelas normas ISO

9001 (Qualidade), ISO 14001 (Meio ambiente) e ISO 45001

(Segurança e Saúde Ocupacional).

Essas diretrizes norteiam o desempenho da ETM e

colaboram para a melhoria dos processos de forma contínua,

sempre em conformidade com os desafios de cada projeto e

a cooperação dos clientes.
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Nas Operações ETM

Regras de segurança para o canteiro de obras

• Use sempre os Equipamentos de Proteção Individual - EPI

conforme recomendado;

• Solicite a substituição do seu EPI, sempre que o mesmo 

não estiver em condições de uso; 

• A guarda, conservação e limpeza dos seus EPIs é de sua 

responsabilidade.

NR-6 ITEM 6.7 DA Portaria Nº 3214/08.06.78

Obrigações dos empregados quanto ao E.P.I.:

Usá-lo apenas para a finalidade a que se destina,

responsabilizar-se pela guarda e conservação, comunicar ao

Supervisor e ao Serviço Especializado em Engenharia de

Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) qualquer

alteração que o torne impróprio o uso. Devolvê-los em caso

de rescisão contratual e ou mudança de função. Art. 158 DA

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DE TRABALHO.

- Constitui ato faltoso do empregado e recusa injustificada ao

uso do E.P.I. fornecido pela Empresa, sendo portanto

passível de rescisão de contrato, caracterizando justa causa

prevista em lei.
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Orientações de SMS

• Obedeça as sinalizações;

• Respeite as áreas isoladas e os caminhos seguros;

• Utilize o corrimão ao subir ou descer escadas;

• Só fume em locais permitidos;

• Utilize o celular somente nas áreas permitidas;

• Só realize atividades para as quais você foi treinado;

• Siga as orientações do SMS;

• Respeite os limites de velocidade e sempre utilize o cinto 

de segurança;

• Utilize todos os EPIs necessários para sua atividade;

• Em caso de incidente, comunique imediatamente ao SMS 

ou ao seu Superior;

• Não improvise ferramentas;

• Em caso de emergência, siga devagar pelas rotas de fuga 

até o ponto de reunião mais próximo;

• Mantenha seu local de trabalho limpo e organizado;

• Todo colaborador que realizar trabalho acima de 2 metros 

de altura deve utilizar cintos de segurança;

• Diariamente leia a Análise Preliminar de Riscos de sua 

atividade;

• O uso de adornos é proibido nas áreas operacionais e 

oficinas.
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Orientações de SMS

• Respeite a flora e a fauna;

• Descarte corretamente os resíduos respeitando a

identificação dos coletores;

• Não jogue lixo no chão;

• Utilize os recursos naturais (água, luz, etc.) de maneira

consciente;

• Em caso de vazamentos de produtos químicos, o setor de

SMS deve ser comunicado;

• Você deve conhecer os riscos da sua atividade e os

impactos que ela pode causar ao meio ambiente, em caso

de dúvidas procure o setor de SMS.
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Política de Privacidade

Somos uma empresa que respeita a privacidade dos

colaboradores no que se refere ao uso, coleta,

armazenamento e compartilhamento de dados pessoais em

conformidade com a LEI federal nº 13.709, de 14 de agosto

de 2018 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais

(LGPD) e Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014 – Lei do

Marco Civil da Internet.

Na ETM, as informações coletadas têm como finalidade o

estabelecimento de vínculo empregatício e servem para

identificar você de uma forma individualizada.

As informações pessoais só poderão ser utilizadas para a

gestão, administração, prestação, ampliação, manutenção e

melhoria das relações, assim como para realização de

cadastro em formulário próprio, recrutamento e seleção,

registro de colaborador e acompanhamento da saúde e

segurança ocupacional.
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Política de Privacidade

Para mantermos suas informações pessoais seguras, usamos

ferramentas físicas, eletrônicas e gerenciais orientadas para a

proteção da sua privacidade. Aplicamos essas ferramentas

levando em consideração a natureza dos dados pessoais

coletados, o contexto e a finalidade do tratamento e os riscos

que eventuais violações gerariam para os direitos e

liberdades do titular dos dados coletados e tratados.

Entre as medidas que adotamos, destacamos as seguintes:

• Apenas pessoas autorizadas têm acesso a seus dados

pessoais;

• O acesso a seus dados pessoais é feito somente após o

compromisso de confidencialidade;

• Seus dados pessoais são armazenados em ambiente

seguro e idôneo.

O tratamento de dados será realizado com o expresso e

inequívoco consentimento do usuário, o qual poderá ser

revogado através de um pedido formal junto ao canal da

LGPD: https://etm.eng.br/contato e por meio do e-mail:

dpo@etm.eng.br.

A ETM se compromete a adotar as melhores posturas para

evitar incidentes de segurança.
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Política de Compliance

Agir e estar em conformidade com as Leis e regulamentos

internos e externos é uma característica inegociável da ETM

Engenharia, que busca identificar e tratar qualquer

inconformidade ou desvio de conduta que possa ocorrer.

Possuímos um compromisso de ética, integridade e

transparência em tudo o que fazemos, o que se estende para

os nossos colaboradores, fornecedores, subcontratados e

parceiros de negócios.

Estar em conformidade com as diretrizes do Compliance é um

compromisso de cada colaborador da ETM. Por isso

valorizamos o Código de Conduta, ele é um guia para

sabermos o que fazer, quando e como agir, bem como traz

regras e princípios fundamentais sobre como agir com ética

junto aos nossos fornecedores, subcontratados e parceiros de

negócios.

• Ressaltamos, incentivamos e promovemos princípios de

ética, honestidade, transparência, lealdade e dignidade;

• Temos o compromisso de vetar o envolvimento ou apoio a

trabalho forçado e infantil;

• Respeitamos o direito dos colaboradores de associar-se a

sindicatos de trabalhadores;

• Damos valor à diversidade dos nossos colaboradores,

promovendo a inclusão;
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Política de Compliance

• Combatemos a formação de cartéis, as práticas desleais

nos negócios, as fraudes em licitações e a espionagem

empresarial;

• Não oferecemos ou aceitamos qualquer tipo de subornos,

gratificações, entretenimentos, viagens, hospedagens,

brindes, transporte ou doações, em troca de qualquer tipo

de favorecimento. Se tiver alguma dúvida a respeito dessa

norma, consulte o seu gestor;

• Proibimos pagamentos em dinheiro, valores, serviços,

participação em contratos ou sob qualquer forma para

órgãos governamentais ou privado, partidos políticos ou

seus representantes ou candidatos a cargos políticos;

• Valorizamos a ética. Não aceitamos a manipulação dos

resultados de processos empresariais, com o objetivo de

comprometer a integridade de informações ou resultados;

• Prezamos pela honestidade. Não autorizamos o uso de

correio eletrônico, internet, banco de dados e demais

recursos de informática com objetivos de obter vantagens

particulares ou que possam afetar negativamente a

imagem da ETM, suas políticas ou seus objetivos;

• Respeitamos o próximo. Não permitimos comportamentos

abusivos que possam ser interpretados como assédio

moral, sexual ou abuso de poder.
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Termo de Compromisso

Eu, ,

declaro ter lido e entendido o Manual do Colaborador e

Código de Conduta da ETM, e assumo o compromisso

de respeitar e cumprir todas as normas aplicáveis às

atividades que irei desenvolver na empresa.

Local e Data

Assinatura





Contato

Para falar com o RH, entre em contato através do telefone

(51) 3221.7444 ou pelo e-mail rh@etm.eng.br

“Pela obra conhece-se o artista”

Jean de La Fontaine



Telefones úteis e anotações

Polícia – 190

Pronto-Socorro – 192

Bombeiros – 193

Defesa Civil – 199

Direitos Humanos - 100
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