
INFRAESTRUTURA 

MINERAÇÃO E METAIS 

NUCLEAR, SEGURANÇA E AMBIENTE 

PETRÓLEO, GÁS E QUÍMICOS 

Ser a principal organização de engenharia, 

construção e gerenciamento de projetos 

do mundo, alcançando resultados 

extraordinários para nossos clientes, 

criando carreiras satisfatórias para nosso 

pessoal e recebendo um retorno justo 

pelo valor que oferecemos.

visão
ao que aspiramos
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Com alicerces em um legado de família e liderança 
que se estende há mais de um século, somos uma 
empresa privada mediante uma gestão ativa e guiada 
por nossa visão, valores e compromissos. Valorizamos: 
■  Ética. Somos intransigentes quanto à nossa integridade, honestidade 

e justiça. 
■  Saúde e segurança. Somos incansáveis incesantes em manter as 

pessoas seguras e oferecemos um ambiente de trabalho saudável.
■  Qualidade. Somos apaixonados pela excelência e por fazer nosso 

trabalho certo da primeira vez. Nossa reputação depende do valor que 
oferecemos aos olhos de cada cliente e da comunidade.  

■  Pessoas. Inspiramos uns aos outros com trabalho importante repleto de 
finalidade, oportunidades desafiadoras de desenvolvimento e carreiras 
gratificantes. Aspiramos ser o empregador preferido do setor.  

■  Cultura. Criamos ativamente um ambiente de trabalho diversificado, 
inclusivo e colaborativo onde todas as visões são bem-vindas, a 
franqueza é encorajada e o trabalho em equipe e o mérito são 
fundamentais. Estamos orgulhosos do que fazemos e de como fazemos 
— e gostamos disso!

■  Relacionamentos. Criamos relacionamentos positivos e duradouros 
com nossos clientes, parceiros em joint-venture, subcontratistas, 
fornecedores e colegas com base na confiança, respeito e colaboração. 

■  Inovação. Desenvolvemos e aplicamos tecnologia de classe mundial. 
Ouvimos, aprendemos e buscamos as melhores ideias. Combatemos a 
complacência e melhoramos continuamente.  

■  Sustentabilidade. Aprimoramos a qualidade de vida nas comunidades 
em que trabalhamos, respeitando as culturas locais, envolvendo as 
pessoas locais e protegendo o meio ambiente. 

valores
em que acreditamos 
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Aonde quer que vamos e o que quer que façamos, nós:
■  Demonstramos integridade. Aplicamos o mais alto nível de 

comportamento profissional e ético. 
■  Somos respeitosos. Trate as pessoas com respeito e dignidade. Ouça 

atentamente. Comunique oportuna e francamente. Nunca prejudique os 
colegas.

■  Colaboramos. Peça, valorize, ofereça e preste ajuda gratuitamente. 
Resolva ambiguidades e conflitos mutuamente. 

■  Criamos confiança. Assuma compromissos de maneira responsável e 
sempre mantenha nossa palavra. Seja franco ao criar um entendimento 
compartilhado.

■  Oferecemos. Estabeleça aspirações altas, planeje de maneira 
responsável e honre todos os compromissos.  

■  Aprendemos, fazemos, compartilhamos. Seja curioso. Pesquise, 
compartilhe e construa com base as experiências e lições aprendidas.

■  Vivemos nossa cultura. Adote, incorpore e contribua ativamente com 
nossa Visão, Valores e Compromissos. Sustente um legado de orgulho.

compromissos
como fazemos
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