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Escavadeira em ação nas obras da Emparsanco

Mensagem
da presidência
A Emparsanco, empresa reconhecida pela tradição no mercado da construção civil,
sempre em busca do aperfeiçoamento no seu modelo de gestão e do desenvolvimento
sustentável, visa, por meio do comprometimento de seus colaboradores, a qualidade de
serviços para seus clientes.

Mais OBRAS, Nosso
compromisso para 2014
Em 2013, realizamos diversas obras públicas e privadas, com competência e qualidade. Em
2014, manteremos nossa excelência na execução e conquistaremos novos mercados e novos
clientes. A Emparsanco, prestadora de serviços na área da construção pesada, tem por objetivo
atender programas de infraestrutura e mobilidade urbana, necessários ao desenvolvimento.

Mensagem do Comitê
de sustentabilidade
Constituído por representantes de diversas áreas da empresa: Engenharia Ambiental, Comunicação, Suprimentos, Recursos Humanos, Apoio Operacional e Presidência, o Comitê de
Sustentabilidade da Emparsanco atua planejando, avaliando e monitorando em prol das boas
práticas de sustentabilidade. Ele reflete o cumprimento de uma importante meta que a companhia impôs para o desenvolvimento da cultura sustentável. O comitê tem como missão identificar, apoiar, sistematizar e promover a Política Corporativa de Sustentabilidade, fomentando as
metas sociais, econômicas e ambientais da Emparsanco para o seu crescimento sustentável.
Neste Relatório de Atividades 2013 apontamos conquistas importantes da Emparsanco.
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Perfil - Quem somos
Com 27 anos de história, a Emparsanco é, acima de tudo, uma empresa comprometida com
o desenvolvimento do País. Somos uma construtora com cerca de 700 colaboradores (diretos e indiretos). A empresa conta com instalações, em uma área de 617 mil m2, usinas e frota
próprias, o que garante a qualidade dos serviços e rapidez no atendimento. A qualidade nos
materiais e acabamento das obras da Emparsanco são diferenciais da empresa, que tem
sempre como o objetivo a busca constante da excelência nos serviços.

Frota - Emparsanco
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Apresentação
Relatório de Atividades 2013
O Relatório de Atividades 2013 apresenta a sistematização das ações da Emparsanco,
e continuidade ao cumprimento de metas estabelecidas em 2012. As ações estão ordenadas como novas estratégias e propostas, desenvolvidas para o melhor desempenho da
empresa perante o objetivo de aprimorar continuamente aspectos relacionados a prevenção
de segurança, saúde e relacionamento, de acordo com o imposto pelas normas técnicas regulamentadoras, gestão social e proteção do meio ambiente. A cultura de sustentabilidade
é uma diretriz da empresa e está articulada com as iniciativas de modernização, desenvolvimento tecnológico e atividades socioambientais.

06-07

Desenvolvimento
Social
A Emparsanco tem por tradição interagir com as comunidades locais em torno da sede
da empresa e dos locais onde realiza obras e grandes intervenções físicas e ambientais,
promovendo ações sociais e captação de mão de obra. Acreditamos que a interação
com a comunidade fortalece os laços de reciprocidade, respeito e valorização. Desse
modo, é possível promover a cidadania, compartilhando boas relações de vizinhança e
inclusão social, a partir do desenvolvimento de projetos que atendam aos anseios da
comunidade relativos ao desenvolvimento socioprofissional e de integração afetiva. Internamente, a Emparsanco busca a integração e a transparência e se dedica a ter canais
de comunicação direta com funcionários, clientes, parceiros, fornecedores e prestadores
de serviços. Prioriza condutas destinadas à capacitação e orientação em prol da integridade física e do desenvolvimento pessoal dos colaboradores. A empresa desenvolve um
Programa de Melhoria Contínua da Segurança, integrante do Sistema de Gerenciamento
da Segurança e Saúde no Trabalho, que define a filosofia e o compromisso com a segurança e saúde do trabalhador no gerenciamento de suas operações.

São Bernardo Plaza Shopping - São Bernardo do Campo
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Itapevi - Obras do Sistema Viário - EMTU

Ribeirão dos Couros II Canalização / Corredor de ônibus

Ceagesp - Reestruturação
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Saúde
A qualidade de vida e bem-estar dos colaboradores é de suma importância para a empresa. Em função desses ícones, são elaboradas ações e parcerias ao decorrer do ano na área da saúde. As áreas de
medicina do trabalho e saúde são planejadas em consonância com o calendário de intervenções das
políticas públicas de saúde preventiva, promovidas pelo governo do Estado, especialmente as campanhas relacionadas a eventos epidemiológicos e defesa da saúde pública no ambiente do trabalho.
Em 2013 todas as campanhas foram realizadas com êxito.

Campanha de Diagnóstico e Estilo de Vida - SESI
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EXAME PERIÓDICO
5 a 15 de março
RX pulmão, eeg, ecg, espirometria, audiometria, exame clínico.
Obs: durante os exames todos os funcionários foram orientados pelo médico
e enfermeira do trabalho sobre pressão arterial e glicemias alteradas.

372

FUNCIONÁRIOS
EXAMINADOS

CAMPANHA DE VACINAÇÃO
14 a 20 de junho
Contra gripe e campanha de conscientização da importância de prevenir a gripe.
Palestra de conscientização – Importância da vacina – Prevenção da gripe.
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DOSES DE VACINA

CAMPANHA DE DIAGNÓSTICO E ESTILO DE VIDA – SESI
19 a 28 de agosto
Campanha para avaliar doenças crônicas não transmissíveis e seus fatores de risco no local
de trabalho. A avaliação foi feita nos canteiros de obras e na usina. A avaliação consiste em
monitoramento de pressão arterial, observação da qualidade de vida (ansiedade e depressão), índice de massa corporal, circunferência abdominal e diagnóstico da saúde bucal.
Ao término da avaliação cada funcionário ganhou um kit contendo (escova de dentes,
creme dental e fio dental). Após esse trabalho, foi encaminhada à empresa um relatório
detalhado das condições de saúde de todos os participantes da campanha.

239

ATENDIDOS
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Segurança do trabalho
A EMPARSANCO, por meio do SERVIÇO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, no intuito de promover uma melhor cultura prevencionista na segurança e saúde de todos os seus colaboradores, vem
aperfeiçoando, com sua equipe de trabalho, metas para o bem-estar destes, informando os riscos
ocupacionais a cada cargo específico, e mantendo o monitoramento no dia a dia, com os DDS(s)
(Diálogos de Segurança) e com a APRO – Análise Preliminar de Risco Ocupacional, quando especificado para determinadas tarefas, que requerem mais atenção e acompanhamento do profissional de
segurança junto aos funcionários operacionais.

Colaborador operando retroescavadeira
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DDS-DIÁLOGO DE SEGURANÇA
7 de janeiro a 25 de abril
Ao longo do período ocorreram DDSs sobre manutenção geral, cuidados com equipamentos, segurança, prevenção, uso de EPI’s, trabalho em altura, sinalização e isolamento e organização de trabalho.
A Emparsanco cumpre com as normas de relatar os riscos do ambiente de trabalho
aos empregados, bem como as medidas preventivas. Ao longo do período foram
realizados diversos DDS, incluindo oficinas de manutenção em geral, usina de asfalto,
com orientações de prevenção abordando temas tais como: cuidados com equipamentos e ferramentas em geral, uso e cuidados com os equipamentos individuais de
segurança (EPI’s) e equipamentos coletivos de segurança (EPC’s), orientações relacionadas a trabalhos em alturas e confinados, sinalização e isolamento em atividades em
vias públicas, planejamento de trabalho relacionados a equipamentos e anteparos de
segurança nas tarefas, orientação na melhoria de comunicação de serviços no dia a
dia, acidentes com queimadura, cuidados com as mãos, direitos e deveres, A eletricidade pode matar, cuidado com os pés, consequências da improvisação, cuidados com
animais peçonhentos, uso correto de extintores de incêndio, entre outros temas.

ELEIÇÃO CIPA
29/01/2013
Eleição na sede da empresa e canteiros, com a presença dos membros dos Sindicatos
da Construção Civil, Rodoviários do ABC e funcionários da empresa com posterior
apuração e publicação do resultado do pleito.

CAMPANHA DE CARNAVAL
07/02/2013 A 08/02/2013
Distribuição do “KIT Carnaval” composto de planfletos informativos sobre DST e
CUIDADOS (doença sexualmente transmissíveis), camisinhas e DDS sobre prevenção
de acidentes nas estradas.

CURSO DE CIPEIRO
11/03/2013 A 13/03/2013
Treinamento sobre o conceito da Cipa, Riscos Ambientais, Plano de Ação da Cipa,
Prevenção e Combate a Incêndio, Primeiros Socorros entre outros temas.

CURSO DE RECICLAGEM DE NR-10 – SEGURANÇA COM ELETRICIDADE
2013
O Curso de Aperfeiçoamento Profissional Segurança em Instalações e Serviços em
Eletricidade NR 10 Reciclagem tem por objetivo estabelecer requisitos e condições
mínimas para a implementação de medidas de controle e sistemas preventivos, para
garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores que, direta ou indiretamente,
interajam em instalações elétricas e serviços com eletricidade.
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TREINAMENTO DA BRIGADA DE INCÊNDIO
13/08/2013
Treinamento sobre a química do fogo, busca e salvamento, controle de pânico, checagem preventiva de equipamentos de risco, desenvolvimento do espírito de equipe,
abandono de área, primeiros socorros, agentes extintores (treinamento prático com
uso dos extintores de incêndio e hidrantes).

SIPAT
02/12/2013 a 04/12/2013
É um evento obrigatório nas empresas instaladas no Brasil segundo a legislação
trabalhista. A empresa realizou na sede da empresa palestras sobre QUALIDADE DE
VIDA e MOTIVAÇÃO. Durante a semana foram realizadas atividades envolvendo os
empregados com o objetivo de promover a conscientização, em geral com foco em
um tema definido anteriormente. Entre as atividades estão palestras, treinamentos,
avaliações médicas, atividades lúdicas, entre outras.
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Ações Sociais
A Emparsanco tem por tradição e compromisso a realização de ações sociais. Apoiando pessoas carentes, comunidades locais, ONGs e associações. A seguir destacamos algumas delas.

Apoio a Associação de Futebol Infantil “Tigrinho”
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TIGRINHO
Março
A Emparsanco apóia o projeto Tigrinho, realizado por meio de
uma parceria entre o São Bernardo Futebol Clube, a Fábrica
do Futuro e a Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo,
distribuído em 35 escolas em nosso município. Objetivos:
Iniciar um processo de construção da cidadania por meio da
prática do futebol, estimular os estudos, o conhecimento das
regras do futebol, valorizar o jogo limpo premiando as equipes
mais disciplinadas, visando a diminuição da agressão e violência, incentivar o conhecimento da história do futebol no Brasil e no mundo, propiciar aos participantes a oportunidade de desenvolver, através da prática esportiva, o espírito de cordialidade, bem
como o respeito às regras, aos árbitros e aos adversários, além de estimular o jovem a
adquirir o prazer em praticar atividade física, de vencer a qualquer preço, entre outros.

SELO VERDE
Setembro
A Emparsanco recebeu o Selo Verde, a certificação de processos e produtos adequados que apresentam menor impacto no
meio ambiente. O objetivo é promover a melhoria da Qualidade
Ambiental de produtos e processos mediante a mobilização das
forças de mercado. O Selo Verde é reconhecido internacionalmente, busca diferenciar e divulgar as organizações compromissadas com a responsabilidade social e ambiental. O Selo é
concedido para casos que se destacam pela importância, criatividade e inovação no
âmbito social e ambiental. Essa certificação reflete todas as nossas ações focadas em
tecnologias produtivas mais limpas, na preservação e conservação de recursos naturais,
na utilização unicamente de materiais recicláveis como matéria-prima e no compromisso
de iniciativas corretas e socialmente justas.

500 MAIORES NA CONSTRUÇÃO CIVIL
Setembro
“O EMPREITEIRO” é uma publicação técnica
mensal, segmentada, em circulação controlada e
auditada pelo IVC (Instituto Verificador de Circulação), dirigida a todos os segmentos dos setores
públicos e privados de Infraestrutura, aos principais
segmentos industriais, as 1.000 maiores indústrias, à
Construção Imobiliária e as 1.000 maiores Prefeituras Municipais. O mais abrangente e atualizado
conteúdo Editorial do mercado de Construção e
Infraestrutura, com conexões nas principais agências
governamentais e empreendedores privados que atuam em projetos de infraestrutura.

FAACE
Dezembro de 2013
O Fundo de Apoio a Adolescentes e Crianças Especiais – FAACE,
foi fundado em 2009, na cidade de São Paulo (SP) como um
projeto social para atender instituições que auxiliam crianças e
adolescentes portadores de deficiências, oriundos das camadas
mais pobres da população. O objetivo é promover a inclusão
social de adolescentes e crianças em situação de risco, vitimadas
pelo descaso social, por acidentes, tragédias naturais ou doenças
degenerativas, através do amparo necessário à sua manutenção
e/ou tratamento. Atualmente atende a 6 instituições que cuidam
de mais de 220 crianças, procurando oferecer as mínimas condições de suporte social
para que todas sintam-se como parte integrante da sociedade.
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Endomarketing e eventos
Na Emparsanco os funcionários participam ativamente do processo produtivo da empresa.
Colaboradores diretos e indiretos contribuem para que a construtora garanta excelência em tudo
que faz. Em busca de constante aperfeiçoamento, toda a mão de obra é capacitada regularmente,
por meio de treinamentos. O sucesso da Emparsanco não seria possível sem o talento, a dedicação
e o compromisso de nossos profissionais. Em reconhecimento a eles, e como fator motivacional e
de relacionamento, segue algumas ações e eventos realizados pela empresa.

Páscoa - Distribuição de coelhinhos de chocolate
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DIA INTERNACIONAL DA MULHER
08 de março
Em homenagem a todas as mulheres da empresa, foram distribuídos
flores e chocolates.

DIA DO MEIO AMBIENTE
Junho de 2013
Ações de conscientização sobre meio ambiente, entre elas cartazes, notas, email marketing
e mídia social.

VOLTA ÀS AULAS
Fevereiro
Investir no bem-estar dos funcionários e suas famílias é uma das premissas da empresa.
Nessa ação de voltas às aulas foram distribuídos kits escolares para todos os filhos de
funcionários da empresa.

PÁSCOA
Abril
Foram distribuídos coelhinhos e ovinhos de chocolate com mensagens de Páscoa
aos colaboradores.

HALLOWEEN
Outubro
Com o tema Halloween, um grupo de teatro encenou uma ação motivacional com a colaboração de todos os encarregados da empresa. Essa ação foi bem significativa na vida e no
trabalho das pessoas.

JORNAL
2013
Por todo o ano de 2013 a empresa produziu o jornal “Mãos à Obra”, como um dos meios de
compartilhar informações sobre a empresa de forma homogênia, estreitando a comunicação
entre empresa e funcionário.

ESTUDA BRASIL
2013
A Projeto Estuda Brasil foi uma excelente oportunidade de escolarização para a classe trabalhadora. A parceria entre a CNPE9001 e as empresas possibilita a oportunidade aos funcionários e
seus familiares desse benefício. A Campanha do projeto Estuda Brasil é de aumentar o nível de
escolaridade de toda a família e até abrir as portas para cursos superiores e pós-graduação. A
qualidade do sistema é inquestionável, pois utiliza todos os conteúdos que são preparados e
corrigidos por pedagogos das instituições de ensino superior mais respeitadas do país.

CAMPANHA SOBRE SAÚDE NO TRABALHO - SESI
2013
Manter a saúde do seu trabalhador em dia é essencial para a saúde do seu negócio.
Promover a saúde, prevenir acidentes e doenças relacionadas ao trabalho pode trazer
resultados positivos para sua empresa como: melhoria da saúde do trabalhador, redução do
absenteísmo, de acidentes de trabalho e de doenças ocupacionais. O Sesi PR realiza exames, programas de orientação, conscientização e prevenção, que têm como objetivo cuidar
da saúde e qualidade de vida do trabalhador da indústria. Para tanto, foi realizado um dia de
ambulatório com profissionais de saúde que fizeram um checkup completo dos funcionários.

SIPAT
Agosto de 2013
O evento foi sobre a conscientização sobre a segurança no trabalho, bem estar e sustentabilidade, as informações foram passadas em forma de palestras e uma dinâmica de teatro.
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Desenvolvimento
econômico
A Emparsanco é uma empresa consolidada, com 26 anos de existência e reconhecida no mercado.
Com a maturidade empresarial, a companhia soube absorver desafios e alcançar a estabilidade
financeira. A Emparsanco sabe de suas responsabilidades com os seus colaboradores e trabalha
arduamente para prosperar em conjunto com sua comunidade. Nossa companhia investe constantemente no que for necessário, de valor humano a equipamentos, para ter assegurado seu desenvolvimento sustentável.

EQUIPAMENTOS
Retroescavadeiras,
frezadoras,
acabadoras e etc.

CAMINHÕES
Caminhões basculante,
guindautos, betoneiras,
irrigadeiras e etc.
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84
112

VEÍCULOS DE
APOIO/OPERAÇÃO
Utilitários, ônibus
e ambulância

VEÍCULOS
Veículos de passeio
para área administrativa
e engenharia

11
18

Obra de pavimentação - Estoril - SBC

TOTAL DA FROTA
DE VEÍCULOS E
EQUIPAMENTOS

225
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Desenvolvimento
Ambiental
O compromisso com a preservação dos recursos naturais é a essência da dimensão ambiental da sustentabilidade. Por isso, é preciso gerenciar os impactos causados pelos produtos e serviços da empresa
e procurar alternativas sustentáveis de desenvolver as atividades cotidianas da organização. Ou seja, a
sustentabilidade está diretamente relacionada ao desenvolvimento econômico e material sem agredir o
meio ambiente, usando os recursos naturais de forma inteligente para que eles se mantenham no futuro.
Esse é o conceito de sustentabilidade ambiental para o desenvolvimento sustentável. Em observância
a esse conceito, a Constituição Brasileira de 1988, no artigo 225, fixou o direito fundamental ao meio
ambiente sadio para a qualidade de vida, e estabeleceu: “Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao
Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”.

Usinas de asfalto e concreto na sede da EMPARSANCO - São Bernardo do Campo/SP
Relatório de
2013
Atividades

Usina Emparsanco - Central de britagem

22-23
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Compromissos
Da Emparsanco
Nesse contexto, tendo como referência compromissos, tratados internacionais e a legislação ambiental brasileira, a Emparsanco resolveu adotar ações voluntárias para a redução de emissões de carbono
no marco inicial da sua política de sustentabilidade. Essas ações serão objeto de mapeamento e aprimoramento contínuos e estão registradas neste RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2013.

Gestão de Emissões
Nos veículos
Para medir a emissão de gases do efeito estufa (GEE) pelos veículos e verificar se os níveis estão
dentro de padrões definidos como aceitáveis, a Emparsanco adota medidas para reduzir as emissões
dos veículos. Para contribuir com a redução de emissões de CO2, a empresa monitora seus próprios
equipamentos. Esse investimento, viabilizou a checagem regular de sua frota, tanto de níveis de ruído, quanto de emissão de poluentes como os GEE. Agindo assim, de maneira preventiva, a empresa
garante a melhoria do desempenho de sua frota, além da redução do consumo de combustível e,
consequentemente, a redução das emissões de CO2 na atmosfera.

Gestão de Emissões
Nas chaminés
As chaminés são as principais fontes de emissão dos processos industriais, seu monitoramento é fundamental para a eficiente gestão do meio ambiente. O monitoramento das emissões em chaminé é realizado
anualmente. A metodologia utilizada para coleta e análise seguiu as normas técnicas vigentes determinadas
pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e pela Cetesb (Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental), e foi realizada por laboratório credenciado pelo órgão. As medidas de controle e de monitoramento devem ser tomadas para obtenção de processos eficientes e melhorias da qualidade de vida.

Instalações da Usina de Asfalto da Emparsanco
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CONSUMO DE COMBUSTÍVEL
Se comparado 2012 com 2013, nota–se uma redução no consumo do combústivel DIESEL e emissão de gases (ou energia de queima) apesar de em 2012, termos agregado a nossa frota própia os
serviços anteriormente tercerizados (que seriam Transporte e Movimentação de Terra, retirada de
agregado em pedreiras e entrega de massa asfaltica).

CONSUMO

LITROS

GIGAJOULES

1.485,124

56.949,90

1.373,733

52.678,40

34,876

1.337,39

2011

2012
2013

POTENCIAL
DE EMISSÕES

MONÓXIDO DE
CARBONO (CO)

2011

2013

188.980,64

141.023,63

39.200,98

28.310,89

217.516,41

151.854,10

3.069,24

1.916,60

200.322,36

HIDROCARBONETOS (HC)

40.422,21

ÓXIDO
NITROGÊNIO
(NOX)

219.370,22

MATERIAL
PARTICULADO

2012

3.183,26
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Metas
da empresa
Para estabelecer seu posicionamento estratégico, incorporar valores e princípios sustentáveis, a
EMPARSANCO transmitirá aos seus públicos a Política Corporativa de Sustentabilidade, que será
implementada em médio e longo prazos, por meio de iniciativas mensuráveis, transparentes e com
metas bem definidas.

Obra de pavimentação - Estoril - SBC
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METAS 2013 - atingidas
SAÚDE
Projeto EMPRESA SAUDáVEL
Agosto e setembro de 2013
Diagnóstico de Saúde e Estilo de Vida (DSEV)
Qualidade de vida para o trabalhador e crescimento para a empresa. Sabendo-se
que saúde e desenvolvimento caminham juntos e que doenças não transmissíveis
(DNT) como diabetes, hipertensão arterial, obesidade, entre outras, têm grande impacto sobre a saúde da população trabalhadora da indústria. O Diagnóstico de Saúde e Estilo de Vida – DSEV visa avaliar, por meio de questionários, o que cada trabalhador tem a dizer sobre sua saúde, condições de trabalho e estilo de vida.

SEGURANÇA do TRABALHO
2013
Intensificar treinamentos e prevenção em todo segmento, fazendo parcerias com
empresas especializadas, tais como SESI.

ESTRATéGIA AOS COLABORADOrES
2013
Qualificação de mão de obra.

ESTUDA BRASIL
2013
Colaboradores aderiram ao plano de alfabetização Estuda Brasil e alçaram suas metas.

ALIMENTAÇÃO BALANCEADA
2013
Levando em consideração o campo de atuação dos colaboradores, refeições foram
montadas para atender às necessidades deles, de forma equilibrada e variada.

PLANO ESTRATÉGICO
2013
Montou-se estratégias de neutralização de emissões inevitáveis.

METAS 2013 - parcialmente atingidas
CRESÇA BRASIL
2013
Cursos on line semi-profissionalizantes
justificativa
Processo de planejamento e adequação

GUIA DE BOAS PRÁTICAS
2014
Planejar Guia de boas práticas interno da empresa
justificativa
Processo de planejamento e adequação
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METAS 2014
SEGURANÇA TRABALHO
2014
Intesificar treinamentos e prevenção em todo segmento fazendo parcerias com empresas especializadas, tais como Sesc, Senai, Sesi entre ou outras.

Reestrutura/adequação organogramas
2014
Dotar a Emparsanco de uma nova estrutura que permita reduzir mais os custos
administrativos, obtendo maior agilidade e melhores controles internos para
desencadear mudanças estruturais, se adequando às novas necessidades impostas
pelo ambiente de negócios.

Implantar modelo de gestão que visa
desenvolvimento organizacional
2014
Alfabetização
Definição das competências da organização e dos funcionários.
Desenvolvimento da liderança.

CRESÇA BRASIL
2014
A intenção é oferecer aos colaboradores o conhecimento por meio das novas tecnologias, gerando total prosperidade para a sua empresa, para os seus colaboradores
e ainda para a sociedade.
O Cresça Brasil é referência nacional na produção e distribuição de conhecimento
por meio das inovações comerciais e tecnológicas. A empresa surgiu em 2006, com
foco na Educação à Distância (EaD) pela internet, com a venda e produção de cursos online variados. São mais de 500 cursos à disposição.

ESTRAGÉGIA AOS COLABORADOES
2014
Qualificação de mão de obra, por meio de treinamentos e cursos.

PLANO ESTRATÉGICO
2014
Planejar ações de endomarketing relacionadas à qualidade de vida e ao bem-estar
dos colaboradores.
Relacionamento.

PLANO ESTRATÉGICO
2014
Criar estratégias inovadoras de neutralização de emissões inevitáveis.

GUIA DE BOAS PRÁTICAS
2014
O guia de boas práticas 2014 tem o objetivo de passar a todos a política, informações e procedimentos internos de maneira objetiva e simples, para o melhor aproveitamento e desenvolvimento da empresa.
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ESTRUTURA
ORGANIZACIONAL
Nossa visão:
• Domínio do conhecimento técnico da engenharia;
• Excelência em gestão de projetos e negócios;
• Logísticas de suprimento e atendimento.
Nossa missão é a de prestar serviços de construção de obras de infraestrutura urbana, rodoviária e
saneamento, com qualidade e excelência.
Nossos valores estão baseados em cumprir o prometido de forma ética; progredir sempre; e respeitar o ser humano.

ORGANOGRAMA GERENCIAL

Organograma gerencial
PRESIDÊNCIA
Ricardo Furlan

NÚCLEO DE APOIO
A PRESIDÊNCIA

AUDITORIA EXTERNA

CONTROLADORIA

COMUNICAÇÃO
SOCIAL

JURÍDICO

DIRETORIA
EXECUTIVA
Francisco Barreto

DIRETORIA

DIRETORIA DE ENGENHARIA

ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA

Francisco Barreto

Luiz Furlan

GERÊNCIA
ADMINISTRATIVA

TI

RH/DP

TESOURARIA/CONTAS A
PAGAR

RELAÇÕES
BANCÁRIAS

SUPERITENDÊNCIA

SUPERITENDÊNCIA

COMERCIAL

OPERACIONAL

Luiz Guilherme

Elton Molina

MEIO AMBIENTE

LICITAÇÕES
COMERCIAL
EXTERNO

PATRIMÔNIO

Relatório de
Atividades

GRÊNCIA
FINANCEIRA

ORÇAMENTOS

2013

APOIO TÉCNICO

CONTRATOS
OBRAS/SERVIÇOS

GESTORES DE
CONTRATOS

CONTROLADORIA

PLANEJAMENTO/NOVOS
NEGÓCIOS

SUPRIMENTOS
REFERÊNCIA

Participações
Institucionais
Participação: Prêmio Eco
30 anos incentivando e premiando estratégias para a
Sustentabilidade nas empresas. Trata-se de uma premiação que reconhece empresas nacionais e internacionais
que caminham para a sustentabilidade, por suas práticas
sociais e ecologicamente responsáveis, além de representar um marco nas atividades sustentáveis do
país, trazendo grandes nomes do cenário nacional e evidenciando ações de destaque nesse segmento.
A empresa foi selecionada e participou da edição do prêmio Eco 2013 com o Asfalto ecológico.
Trata-se de um asfalto elaborado estratégicamente pela Emparsanco para uma demanda em área
proteção ambiental.

Apoio: Abrinq
A Fundação Abrinq pelos Direitos da Criança e do Adolescente é uma fundação de direito privado, sem fins lucrativos,
constituída em 13 de fevereiro de 1990 - ano da promulgação
do Estatuto da Criança e do Adolescente - com o objetivo de
mobilizar a sociedade para questões relacionadas aos direitos
da infância e da adolescência, tanto por meio de ações, programas e projetos, como por meio do estímulo ao fortalecimento
de políticas públicas de garantia à infância à adolescência.
• Oferecer a crianças e adolescentes educação, saúde, cultura, lazer, formação profissional e inclusão digital.
• Proteger crianças e adolescentes que sofrem violação de seus direitos ou que estão em situação
de risco, por meio do combate ao trabalho infantil e da proteção de crianças e adolescentes nas diferentes formas de violência.
• Sensibilizar e conscientizar a sociedade, o setor público, as organizações da sociedade civil e as
empresas para se posicionar e participar das questões da infância e da adolescência do nosso país.
A Emparsanco é conhecida pela Abrinq como Empresa Amiga da Criança. A empresa faz colaborações
e campanhas como ¨Diga não a mão de obra infantil¨ entre seus colaboradores, site e mídias sociais.

30-31

Rua Gomes de Carvalho, 1510 - 5o andar - Conj. 51
Vila Olímpia, São Paulo/SP - CEP 04647-005
PABX (011) 3318-6200

