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Comemorando
42 anos de expansão
com qualidade

Novo contrato com
a Telefônica | Vivo

Expandir, segundo o dicionário Aurélio, significa: estender, alargar,
ampliar, difundir, espalhar. É exatamente essa palavra que define esta
edição do nosso informativo.
Completando 42 anos de existência, tivemos a oportunidade de
ampliar nossa filial em São Paulo, mudando de endereço para um
espaço ainda maior, que representa a expansão e o crescimento da
empresa nos últimos anos.
Firmamos contrato com a Telefônica l Vivo expandindo nosso atendimento
para diversas cidades em dez estados brasileiros. Enfrentamos agora um novo
desafio: prestar serviços de engenharia de manutenção que englobam manutenção
civil, elétrica, hidráulica, refrigeração e sistemas de combate ao incêndio, além de
outros, simultaneamente em todo o nordeste. A garantia de um serviço de qualidade,
um padrão no atendimento e a excelência do trabalho são o segredo para mais uma
parceria de sucesso.
Expandimos conhecimento através do Bazar do Livro, que realizamos entre nossos
colaboradores, promovendo a troca de livros e o intercâmbio cultural.
Mostrando, ainda, a maturidade da empresa com seus 42 anos, iniciamos a implantação do
Programa dos 5 s, batizado de o Dia do Desapego, complementando nossa Política de SMS –
Segurança, Meio Ambiente e Saúde. O mutirão na sede do Rio de janeiro e na filial de São Paulo
contou com a participação de todos com a já tradicional doação de material reciclável aos
nossos parceiros de longa data, o Papel Pinel no Rio e a IBNL em São Paulo.
Assim, continuamos abrindo espaço para coisas novas e, cada vez mais, ampliando nossos
contratos, nossa cultura, nossas políticas internas de qualidade e nossa estrutura. E se tivemos toda
essa expansão ao longo dos 42 anos de existência, foi devido ao empenho de nossos colaboradores
e à parceria de cada cliente.
Agradecemos a cada um que faz parte da nossa história!
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Evento marca
implantação da
Política de SMS
da Álamo
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Álamo firma contrato
com a Telefônica | Vivo
O desafio de prestar serviços de manutenção, simultaneamente, em diversas cidades e estados é uma
das especialidades da Álamo Engenharia, que atua
nacionalmente oferecendo o mesmo padrão de excelência
desde o atendimento até a entrega do serviço final. É com
muito orgulho e grande expectativa que a Álamo anuncia
sua mais nova parceira, a Telefônica | Vivo. O contrato
tem duração de três anos e gerou cento e vinte cinco
postos de trabalho, todos preenchidos por colaboradores
treinados de acordo com as políticas corporativas da
empresa – tanto na parte comportamental quanto na
área de segurança do trabalho.
Para atender às demandas de um contrato dessa
dimensão, a Álamo contou com suas mais de quatro
décadas de experiência para montar a logística adequada
garantindo a qualidade dos serviços, inclusive em algumas
cidades do interior onde há mais dificuldade em encontrar

mão-de-obra qualificada e fornecedores de materiais.
A Telefônica | Vivo é a maior empresa de
telecomunicações do País, com mais de 90 milhões de
acessos, sendo 75,7 milhões apenas na operação móvel, na
qual detém o maior market share do segmento em âmbito
nacional. A empresa atua na prestação de serviços de
telefonia fixa no Estado de São Paulo e telefonia móvel
em todo o território nacional.
Acreditando que o bem-estar promove a produtividade, a
Álamo fez da abrangência do contrato um facilitador que
propiciou o remanejamento de colaboradores do eixo Rio
– São Paulo, proporcionando a alguns deles a volta às suas
cidades de origem e ao convívio com suas famílias.
Todo o time da Álamo Engenharia agradece a Telefônica l
Vivo a confiança e aposta no sucesso dessa parceria.

Novos parceiros
A Álamo segue ampliando sua carteira de clientes. Em São Paulo, firmou contrato com a Ceva Logistics
(Unidades Santos e Diadema), Metrus Instituto de Seguridade Social, e ainda, com os Condomínios
Edifício Mykonos e Edifício River Park.
No Rio de Janeiro, firmou parceria com o Condomínio do Edifício Ilha Plaza Shopping Center, com o
Edifício Generali, Casa e Vídeo Rio de Janeiro S.A. e Exterran Serviços de Oléo e Gás.
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Álamo Engenharia

comemora 42 anos com
nova filial em São Paulo
Completando mais um ano de existência com muito
trabalho e novas parcerias, a Álamo Engenharia segue
como referência nacional no mercado de manutenção
predial e industrial.
Para comemorar mais um aniversário a filial paulista está
de mudança para novo endereço. Localizado na mesma
rua, o espaço é ainda maior e mais confortável que o
anterior, refletindo o crescimento da empresa.
A Álamo tem sua trajetória marcada pelo pioneirismo,
versatilidade e criatividade. Estas características permitem
à empresa manter um portfólio de clientes dos mais
diversos segmentos, tais como: indústrias, hospitais, vias
de rodagem, bancos, hotelaria, shopping centers, redes
de varejo e complexos corporativos. Ao longo de mais de
quatro décadas de existência, a Álamo se transformou em
referência para a prestação de serviços de manutenção
predial e industrial, destinando a cada cliente uma equipe
de especialistas e engenheiros qualificados e preparados
para atender as suas necessidades.

Este diferencial permitiu-lhe consolidar sua presença em
praticamente todas as áreas da terceirização, oferecendo
soluções eficazes e seguras, sem deixar de lado a ética,
a responsabilidade e o compromisso de responder com
agilidade às mudanças do setor. Em sintonia com as
tendências do mercado de engenharia de manutenção
e de facilities, a Álamo mantém o foco constante no
aperfeiçoamento de seus serviços e com a certificação
ISO 9001 assegura a qualidade dos processos internos e,
conseqüentemente, dos serviços prestados.
“Ao longo desses 42 anos, a Álamo se tornou uma referência
nacional e isso não seria possível sem a ajuda dos nossos
colaboradores e parceria dos nossos clientes. Gostaria de
agradecer a toda nossa equipe tão empenhada, que presta
nossos serviços com qualidade, ética e responsabilidade.
E aos nossos clientes, que confiam no nosso trabalho, um
muito obrigado e que nossas parcerias continuem sólidas
e prósperas”, afirma o Diretor Vice Presidente Operacional,
Luiz Eduardo Mendonça.

Trocando histórias
O hábito da leitura é essencial para a formação das pessoas, mas, infelizmente, com a correria do dia a dia, nem todo
o mundo tira um tempinho para ler e adquirir novos conhecimentos. Procurando resgatar essa boa prática, a Álamo
Engenharia realizou o Bazar do Livro, cuja ideia foi promover a troca de livros entre seus colaboradores. O evento, na
verdade, foi uma grande confraternização cultural e proporcionou o intercâmbio e o compartilhamento de autores e
obras favoritas dos participantes.
“Adorei o Bazar do Livro, pois sou fã da leitura e encontrei várias novidades. Trouxe dois livros que gosto muito e
vários colegas se interessaram. Foi uma iniciativa muito boa para compartilhar conhecimento e boas memórias”, avalia a
colaboradora do Departamento Pessoal, Vanessa Ribas.
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A iniciativa virou prática comum e a troca de informação e de histórias tem acontecido com frequência na empresa.

Álamo lança Política de SMS com evento
Nossa política SMS – Segurança, Meio Ambiente e Saúde
– veio formalizar e aprimorar as práticas que há muito vêm
sendo adotadas pela Álamo. Ela firma nosso compromisso
com a gestão eficaz de nossos recursos humanos,
materiais e tecnológicos; a proteção do ser humano e
do meio ambiente; a proteção da saúde dos nossos
colaboradores; a minimização dos impactos ambientais,
o cumprimento da legislação, e outros requisitos
pertinentes. Uma série de regras e procedimentos que
cada colaborador tem a responsabilidade de observar
como parte importante de sua rotina de trabalho.

favorável para a implantação de padrões de qualidade
e de qualquer outra natureza. A produtividade também
ganha, tendo os instrumentos disponíveis em tempo
hábil e local de trabalho mais limpo e agradável.
Qualidade de vida e bem-estar maiores no ambiente
corporativo, e perdas e desperdícios menores.

Na prática, nossa política de SMS já começa a mudar
nosso dia a dia. Graças a ela, tivemos condições para
implementar o Programa 5 s - Senso de seleção, Senso
de ordenação, Senso de limpeza, Senso de bem-estar
e Senso de disciplina. A ideia central desse programa
é interiorizar os cinco conceitos nos colaboradores e
na cultura organizacional, gerando um ambiente mais

Parceiros de longa data do Papel Pinel, doamos todo
papel descartado na sede, durante o evento, reafirmando
nosso compromisso com a responsabilidade social.
Em São Paulo, todo material foi doado para IBNL –
Instituição Beneficente Nosso Lar.
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Para consolidar essas iniciativas, realizamos o Projeto
ArrumAÇÃO, chamado de “Dia do desapego”, incentivando
os colaboradores a terem um ambiente de trabalho mais
organizado, eliminando o excessivo e o desnecessário,
abrindo espaço para uma nova era que começa na Álamo.

Rio de Janeiro
Rua Esteves Júnior, 74/76 | Laranjeiras
CEP 22231-160 Tel: 21 3235 9900
São Paulo
Rua Avanhandava, 583 | Bela Vista
CEP 01306-001 Tel: 11 3474 1000
www.alamoengenharia.com.br

