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Seja bem-vindo à ERG Engenharia!

O primeiro passo para se adaptar a uma empresa é conhecê-la. 
Assim, é muito importante que você leia este guia com atenção, 

já que ele contém importantes informações sobre a ERG, sua 
missão, visão, valores, processos e políticas.

Em caso de dúvidas, estamos à disposição para ajudá-lo(a).

Versão 07 (18/07/2017)

Gestão de Pessoas Qualidade
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Apresentação

Conheça
a ERG

1988
Fundação da

ERG Engenharia

1989
Assinatura do primeiro 
contrato de porte no 

segmento de infraestrutura 
de saneamento

1990
Início da parceria

com a hoje extinta
MBR - Minerações, 

incorporada pela VALE

A ERG Engenharia foi criada em 1988 e, 
desde então, mantém vivo o seu ideal de 
contribuir com a construção de um mundo 
mais sustentável e o faz através dos bons 
resultados dos seus trabalhos e do impacto 
positivo no desenvolvimento das pessoas 
com as quais se relaciona e do meio em que 
se insere. Nossos relacionamentos comer-
ciais são éticos e duradouros e se baseiam na 
competência técnica, no fortalecimento de 
parcerias estratégicas com clientes e fornece-
dores e na busca constante pela inovação.

Como empresa de consultoria, considera-
mos que nosso maior bem são as qua-
lidades individuais e conjuntas de nossa 

equipe, e também a nossa capacidade de 
gestão para a mobilização das pessoas 
que geram os resultados planejados. Para 
disponibilizar um amplo leque de serviços 
e oferecer soluções seguras, completas e 
integradas, a ERG conta com uma equipe 
de engenheiros civis, engenheiros flores-
tais, biólogos, geógrafos, topógrafos, além 
de uma equipe administrativa que assegura 
a rapidez e eficácia dos processos. Não é à 
toa que a ERG está entre as melhores em-
presas de engenharia consultiva do país.

     Ao longo de sua trajetória, a empresa 
obteve diversas conquistas, sendo que as 
principais são:
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1992
Primeiro contrato de 
consultoria assinado

com a SAMARCO

2002
Mudança para

a sede atual

2003
Assinatura do primeiro 

contrato de longo prazo para 
apoio à gestão de rotina da 

SAMARCO

2008
Certificação ISO 9001

2012
Consolidação do processo 

de profissionalização e 
modernização da empresa

2010
Certificação do Sistema Integrado de Gestão 

(SIG) nas normas ISO 9001, ISO 14001 e 
0HSAS 18001 e alteração da composição 

societária da ERG

2013
Criação da Holding OILED, da qual 

faz parte a ERG Engenharia

2015
Nova Sede com estrutura mais 
moderna e ampla. Atuação no 

mercado de energia, óleo e gás.
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Missão, Visão e Valores

Linhas de negócio
A ERG Engenharia oferece os seguintes tipos 
de serviço:

• Gerenciamento:
Trata-se da supervisão, fiscalização e ge-
renciamento completo da execução de um 
projeto ou obra, seja qual for sua dimensão;

• Topografia convencional:
O objetivo principal é efetuar o levanta-
mento de campo, executando medições 
de ângulos, distâncias e desníveis, permi-
tindo representar uma porção da superfície 
terrestre em uma escala adequada;

• Topografia avançada:
Tendo objetivo similar à topografia con-
vencional, nessa modalidade é muito im-
portante a precisão dos dados trabalhados. 
Para tanto é necessário um sólido conheci-
mento sobre instrumentação, técnicas de 
medição, métodos de cálculo e estimativa 
de precisão dos equipamentos utilizados;

• Novas tecnologias:
Alinhado às novas tendências tecnológicas 
disponíveis no mercado, o setor de novas 
tecnologias realiza campanhas de campo 
para aquisição de dados topográficos com 
alta fidelidade com tecnologia a laser, 

• Missão: Fornecer Consultoria de Engenharia, 
Meio Ambiente e Geotecnologias, com
inovação, segurança e sustentabilidade, asse-
gurando resultados econômicos e
financeiros consistentes e planejados.

• Visão: Ser fornecedor de escolha de nossos 
clientes, através de relacionamentos

duradouros e contratos de longo prazo e/ou 
alto valor agregado.

• Valores: Inovação, confiabilidade, excelência 
técnica, sustentabilidade, competitividade, 
ética e respeito às pessoas.



Conheça a ERG

7Manual do Colaborador

batimetrias nos mais variados tipos de 
reservatórios, levantamentos aéreos e rela-
tórios com informações multidisciplinares 
dos dados levantados;

• Projetos:
O setor de projetos desenvolve soluções 
completas nos mais variados segmentos, 
tais como rodoviário, ferroviário, sa-
neamento, arquitetônico, infraestrutura 
urbana, entre outros;

• Gestão da rotina:
Nesse setor, garantimos todo o apoio ne-
cessário à gestão da rotina nas minera-
doras no âmbito da engenharia, topogra-
fia e meio ambiente;

• Meio Ambiente:
Essa área desenvolve estudos e pro-
jetos na área de engenharia e consul-
toria ambiental, prestando serviços de 
licenciamento e programas de resgate 
de fauna e flora, mapeamento, elabo-
ração e desenvolvimento de programas 
ambientais, entre outros.

Para ter mais informações sobre os 
serviços oferecidos pela ERG, procure 
seu gestor ou ou o setor de Engenharia 
(engenharia@ergbh.com.br).

Sistema Integrado de Gestão (SIG)
A ERG possui um Sistema Integrado de Ges-
tão aliado a uma sólida política de prevenção 
de acidentes e valorização da vida. Isso signi-
fica que estamos empenhados em trabalhar 
com qualidade, preocupação com a saúde 
e segurança do trabalho e respeito ao meio 
ambiente, buscando sempre os resultados 
econômicos planejados com sustentabilida-
de.

• Política do SIG:
A ERG compromete-se a garantir a efeti-
vidade do SIG, aplicado em sua Sede em 
Belo Horizonte e demais unidades de im-
plementação de seus projetos no mercado 
nacional, com foco em:

◆ Atender requisitos legais e outros relati-
vos à Saúde e Segurança do Trabalho, Meio 
Ambiente e partes interessadas;

◆ Trabalhar com Segurança, prevenindo 
acidentes de trabalho, lesões e doenças 
ocupacionais, através da implementação e 
manutenção de um ambiente empresarial 
saudável e seguro, buscando as melhores 
práticas do mercado;

◆ Preservar o Meio Ambiente através de 
práticas sustentáveis, focadas na preven-
ção da poluição, diminuição da geração 
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de resíduos e uso racional dos recursos 
naturais e energéticos;

◆ Satisfazer as expectativas dos clientes e 
assegurar a mobilização para o alcance dos 
resultados planejados;

◆ Evoluir com melhoria contínua.

• Possuímos um Sistema de Gestão Inte-
grado, conforme as normas:  ISO 9001, ISO 
14001 e OHSAS 18001. Saiba mais sobre 
cada uma delas:

◆ ISO 9001: tem como objetivo melhorar 
a qualidade dos serviços prestados através 

do gerenciamento de seus processos no 
atendimento eficaz de seus clientes e no 
aprimoramento operacional;

◆ ISO 14001: tem como objetivo especifi-
car um processo para controlar e melho-
rar o desempenho ambiental de uma 
organização, como a diminuição dos riscos 
ambientais e uso racional dos recursos 
naturais;

◆ OHSAS 18001: tem como objetivo defi-
nir os requisitos e exigências relacionadas à 
saúde e segurança, permitindo às organi-
zações o mapeamento e o controle dos 
riscos relevantes de suas operações. 

Saúde e Segurança do Trabalho

QualidadeMeio Ambiente

• Composição do SIG
O SIG é formado por três sistemas:

Para facilitar a gestão da qualidade dos 
processos, todos os colaboradores pos-
suem acesso, aos procedimentos, instru-
ções de trabalho e formulários necessários 
à execução de suas tarefas, por meio do 
ERGED ou pastas físicas. Nossos processos 

são mapeados e as atividades realizadas 
são registradas, com possibilidade de 
serem rastreadas. Tudo isso tem como ob-
jetivo adequar ações e registros e permitir 
a identificação de melhorias que facilitem 
o trabalho.
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Caso você queira conhecer mais profundamente 
o SIG, o seu gestor ou os setores de Qualidade, 
Meio Ambiente (qualidade@ergbh.com.br), e 
Saúde e Segurança do Trabalho  
(sst@ergbh.com.br) podem te ajudar.

 A gestão de saúde e segurança tem como 
meta acidente zero e ausência de doenças 
ocupacionais. Essa preocupação pode ser 
observada no comportamento diário dos 
nossos colaboradores, o que é uma evidência 
de que os cuidados com a saúde e a atenção 
às normas de segurança se tornaram parte da 
cultura na ERG, fato que é reconhecido pelos 
nossos clientes.

Nossa gestão ambiental tem como foco o 
gerenciamento da utilização dos recursos 
naturais não renováveis, que é trabalhado por 
meio de campanhas de gestão dos resíduos. 
A ERG Engenharia desenvolve a coleta se-
letiva em seus escritórios desde 2005, com 
a separação e destinação correta de seus 
resíduos. A separação do resíduo produzido 
na ERG  é feita em recipientes específicos.
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    Processo é um conjunto de atividades realizadas para a geração de resultados. Os quatro 
grandes grupos de processos da ERG são:

Processos
da Empresa
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Processos da Empresa

Manual do Colaborador

Caso precise entender melhor sobre os 
processos da ERG Engenharia, procure 
o seu gestor ou o setor de Recursos 
Humanos (rh@ergbh.com.br).

Processos Estratégicos

Os Processos Estratégicos são aqueles que estão diretamente 
relacionados às decisões estratégicas e metas da empresa.

Gerir ERG

Processos Táticos

Os Processos Táticos consistem nas táticas para alcançar os 
objetivos estratégicos.

Gerir: marketing; portfólio de engenharia e meio ambiente; 
articulações; investimentos em novos negócios; inovação com 

práticas de excelência empresarial 

Processos Operacionais

Os Processos Operacionais são os servições prestados pela empresa 
ou as atividades que tornam possível a execução deles.

Gerir: vendas; mobilização; linhas de negócio da ERG; 
desmobilização; encerramento dos serviços; pós venda; escritório 

de projetos; documentações e acervo técnico; relacionamento 
com o cliente; apoio operacional (logística, pessoas, núcleo do 
conhecimento, tecnologia da informação, qualidade, saúde e 

segurança do trabalho e meio ambiente)

Processos de Suporte

Os Processos de Suporte são aqueles que ajudam no bom 
funcionamento da empresa como um todo.

Gerir: aquisição; comunicação; finanças; contabilidade; jurídico; 
serviços gerais
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   Para facilitar a troca de informações, a ERG possui diversos meios de comunicação interna e 
externa. Os principais estão descritos a seguir:

Ferramentas dos colaboradores
As principais ferramentas disponibilizadas aos colaboradores da ERG para troca de informações 
são: e-mail, internet, rede e telefone. Saiba mais sobre cada uma delas:

• E-mail:
Quando necessário, o colaborador terá 
acesso a um e-mail corporativo. 

• Internet:
O acesso à internet é permitido apenas 
a cargos de liderança e outros em que se 
fizer necessária essa ferramenta. Somente 
o setor de TI pode fazer downloads ou 
instalação de programas nos computado-
res da empresa.

• Rede:
A ERG utiliza uma rede de computadores 
para facilitar a comunicação e o desenvol-
vimento de trabalhos conjuntos, centrali-
zando todas as informações. É obrigação 
do colaborador armazenar todos os 
arquivos de trabalho nos servidores e pro-
teger as informações a que tenham acesso, 
garantindo, assim, a segurança dos dados.

Comunicação
Empresarial
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Comunicação Empresarial

Manual do Colaborador

• Telefone:
O telefone é disponibilizado aos colabora-
dores quando necessário à função que eles 
ocupam.

Vale ressaltar que todas essas ferramentas 
devem ser usadas de forma consciente 
e unicamente para fins profissionais. Por 
isso, o setor de TI monitora a utilização de 
todas elas. 

Em caso de dúvida, pergunte seu gestor 
ou entre em contato com o setor de TI 
(ti@ergbh.com.br).

Comunicados
As principais informações a serem transmi-
tidas à empresa são passadas por meio de 
comunicados, que são enviados pelo setor 
de Comunicação via e-mail. É obrigação dos 
gestores repassar essas mensagens aos cola-
boradores da sua equipe que não têm acesso 
a e-mail.

Quadro Gestão à Vista
O Quadro Gestão à Vista está presente em 
todos os escritórios da ERG e consiste em 
um espaço de divulgação de notícias sobre a 
empresa, aniversariantes do mês, indicadores 
do SIG e demais informações relevantes aos 
colaboradores.

Site institucional
O endereço do site institucional da ERG é 
www.ergbh.com.br. Acesse-o sempre e o 
divulgue!

Para saber mais sobre comunicados, 
Quadro de Gestão à Vista e site 
institucional, procure a sua chefia 
ou o setor de Comunicação 
(comunicacao@ergbh.com.br).
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Salário
O valor do salário é acordado no momento 
da admissão. O pagamento é depositado na 
conta bancária do colaborador no 5º dia útil 
de cada mês.

O 13º salário é proporcional aos meses 
trabalhados no ano em questão. A primeira 
parcela (50%) é paga até o dia 30 de no-
vembro, e o restante é depositado até o dia 
20 de dezembro. 

Benefícios
A ERG oferece aos seus colaboradores os 
seguintes benefícios:

• Assistência médica e odontológica:
É oferecida aos colaboradores sem ne-
nhum custo, exceto as taxas de utilização 
dos serviços médicos. Pode ser estendi-
da a cônjuge e filhos após o período de 
experiência com o acréscimo de uma taxa 
mensal por pessoa. 

• Plano empresarial de seguro de vida em 
grupo:
Todo colaborador é incluído no plano em-
presarial de seguro de vida em grupo, sendo 
aplicada uma taxa mensal de R$ 6,53.

• Transporte:
O tipo de transporte varia de acordo com 
o local em que a pessoa atua. Para os que 
optam por receber o vale transporte, há 
um desconto de 6% no salário.

Agora, você vai saber mais sobre algumas regras de funcionamento da empresa. Leia as infor-
mações com atenção e tire suas dúvidas sempre que necessário. 

Políticas
Internas
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Políticas Internas

Manual do Colaborador

• Refeição:
Os colaboradores da sede recebem um 
cartão refeição, e é aplicado um descon-
to de 7% do valor recebido. No caso de 
funcionários alocados em projetos, as 
refeições são feitas nas instalações do 
cliente.

• Alojamento:
É fornecido aos colaboradores alocados 
em projetos localizados fora do local em 
que moram.

 • Empréstimo consignado pessoal:
Trata-se de uma linha de crédito junto 
ao banco conveniado com taxa de juros 
reduzida. É pago pelo funcionário por 
meio de descontos mensais fixos de até 
30% do salário. Ele é oferecido aos co-
laboradores contratados há, pelo menos, 
um ano e mediante análise do setor de 
Departamento Pessoal. 

• Auxílio creche:
A ERG reembolsa todos os gastos com cre-
che para filhos de funcionários que tenham 
até seis meses de idade. Para crianças de 
seis a vinte e quatro meses, a empresa con-
cede um auxílio creche mensal conforme 
valor estabelecido pela convenção coletiva.

• ECX Card:
Esse cartão é disponibilizado a todos os 
colaboradores contratados há mais de 90 
dias e funciona como convênio em diversos 
tipos de comércio. O valor disponibilizado é 
de acordo com a renda líquida do funcioná-
rio, e os descontos referentes às compras 
são realizados na folha de pagamento.

Férias
As férias devem ser solicitadas à chefia e infor-
madas ao setor de Departamento Pessoal com, 
no mínimo, 30 dias de antecedência. É permiti-
da a venda de somente 10 dias de férias.

Horário de trabalho e falta
O horário de trabalho é estabelecido segundo 
o contrato de trabalho firmado entre o 
colaborador e a ERG. Fique atento a algumas 
regras relacionadas a esse assunto:

• Hora extra:
Só pode ser feita frente a demandas urgentes 
e com autorização prévia da liderança.

• Banco de horas:
Também precisa ser autorizado previamen-
te pela chefia, e as compensações devem 
ser acordadas com, pelo menos, dois dias 
de antecedência.

• Controle da frequência:
É feito por meio de ponto eletrônico ou 
preenchimento manual. A folha de pon-
to (manual) deve ser entregue ao gestor 
devidamente preenchida e assinada até 
o 5º dia útil do mês seguinte. Quando o 
colaborador deixar de registrar o ponto 
no relógio, ele deverá justificar a ausên-
cia da marcação. 

• Atestado:
Deve ser entregue ao setor de Departa-
mento Pessoal em até 72 horas após sua 
emissão, e a ausência precisa ser informada 
à liderança imediatamente.
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Políticas Internas

• Falta:
As faltas que não forem previstas legal-
mente ou em convenção coletiva de traba-
lho devem ser informadas previamente à 
chefia, sob pena de advertência disciplinar.  

Para obter mais informações sobre 
salário, benefícios, férias, horário de 
trabalho e falta, recorra ao seu gestor 
ou ao setor de Departamento Pessoal 
(dp@ergbh.com.br).

Crachá e uniforme
O uso do crachá de identificação é obrigatório 
para todos os colaboradores da empresa. Já 
o uniforme é obrigatório aos funcionários 
alocados em contratos. 

Equipamentos
É responsabilidade do colaborador zelar 
pelos equipamentos que utiliza e por todos 
os bens da ERG. Vale pontuar que:

• A retirada de qualquer equipamento das 
dependências da empresa só pode ser fei-
ta com autorização do setor de Operações 
e Logística;

• O setor de Operações e Logística deve 
ser informado em caso de necessidade de 
manutenção ou troca de equipamento;

• Nenhum colaborador está autorizado a 
utilizar, em benefício próprio ou de tercei-
ros, bens da empresa;

• A troca de EPIs deve ser solicitada ao 
Técnico de Segurança do Trabalho. 

Em caso de perda ou extravio de EPI e 
uniforme sem uma justificativa aceitável, o 
funcionário deverá arcar com esse custo. 

Frota
Os colaboradores autorizados a dirigir veícu-
los da ERG são responsáveis pela conserva-
ção dos mesmos. Lembre-se que:

• A lavagem ou manutenção de veículos 
da empresa só deve ser feita a partir de 
uma autorização prévia do setor de Ope-
rações e Logística;

• As infrações e danos causados pelo con-
dutor são de responsabilidade do funcio-
nário;

• Não é permitido o uso de veículos da 
empresa para fins particulares.

    

Alojamento
Os alojamentos possuem regras de fun-
cionamento e convívio, as quais devem ser 
respeitadas por todos os alojados. 
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Políticas Internas

Manual do Colaborador

Caso você precise de mais informações 
sobre uniforme, equipamentos, frota ou 
alojamento, seu gestor ou ao setor de 
Operações e Logística (almoxarifado@
ergbh.com.br ou gestaofrota@ergbh.com.
br) pode te ajudar.

Lembre-se de retirar todos
os seus acessórios antes

de ir para o campo!
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O Gesto.com da ERG, tem como princí-
pio alinhar os objetivos da empresa aos 
dos seus colaboradores, promovendo, ao 
mesmo tempo, o desenvolvimento das 
duas partes. As competências, sejam elas 
essenciais (da empresa) ou individuais (dos 
colaboradores), estão na base de todas as 
ações de gestão de pessoas.

O Café com Prosa consiste em encontros 
informais que tem o objetivo de aproximar 
a alta direção dos novos colaboradores e 
reforçar os laços com os que estão há mais 
tempo na empresa.

Conhecer para Construir é um programa em 
que os colaboradores têm a oportunidade de 
conhecer a realidade e a dinâmica de traba-
lho nos diversos processos da empresa por 
meio de visitas periódicas entre os setores de 
apoio e produção.

O Cultivando Cultura tem como objetivo es-
timular os colaboradores a buscar mais lazer 
e cultura, facilitando, ao mesmo tempo, o 
acesso aos mais diversos tipos de produções 
artísticas.

A ERG Engenharia desenvolveu diversos programas que têm como objetivo a obtenção de 
melhores resultados tanto para a empresa quanto para aqueles que fazem parte dela. Conheça 
um pouco mais sobre eles:

Programas
Internos
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Programas Internos

Manual do Colaborador

O Desenvolvimento Profissional visa à quali-
ficação dos colaboradores, promovendo seu 
desenvolvimento profissional e pessoal por 
meio da facilitação do retorno aos estudos, 
da qualificação e do aperfeiçoamento.

O ERG Sustentar é um programa de respon-
sabilidade socioambiental empresarial com 
o objetivo de mobilizar, capacitar e cons-
cientizar os colaboradores e as comunidades 
próximas em relação aos princípios e práticas 
de sustentabilidade.

O PAZ - Programa Acidente Zero busca a 
prevenção de acidentes do trabalho, valori-
zando a vida e a produtividade dos projetos 
dos clientes.

O Encontro dos Estagiários consiste em 
encontros periódicos entre os participantes 
do Programa de Estágio e Trainee com o ob-
jetivo de promover integração e o desenvol-
vimento profissional.

O PAI - Programa de Apadrinhamento 
Inicial visa facilitar e aprimorar o processo de 
recepção dos colaboradores recém contra-
tados, transferidos para outro contrato ou 
que retornaram de afastamento, por meio da 
determinação de um “padrinho”.
OBS: EXCLUSIVO SAMARCO ROTINA

Para saber mais sobre esses 
programas, pergunte seu ges-
tor ou entre em contato com 
o setor de Recursos Humanos 
(rh@ergbh.com.br).
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Contrato de trabalho
Todo funcionário deve conhecer profunda-
mente seu contrato de trabalho e, mais do 
que isso, cumprir aquilo que ele especifica, já 
que se trata de um documento com validade 
legal.

Termo de sigilo e confidencialidade
No momento da admissão, todo colaborador 
assina um termo de sigilo e confidencialidade, 
o qual estabelece regras relativas ao acesso 
do empregado a informações pertencentes à 
empresa. É obrigação do funcionário cumprir 
todas as cláusulas que o compõem.

Caso você tenha alguma dúvida quanto 
ao contrato de trabalho ou termo de 
sigilo e confidencialidade, procure seu 
gestor ou o setor de Departamento 
Pessoal (dp@ergbh.com.br).

Agora que você já conheceu mais sobre a ERG, é importante que você saiba alguns dos seus 
compromissos e responsabilidades enquanto colaborador:

Compromissos e 
Responsabilidades

sigilo e confidencialidade, procure seu 
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Compromissos e Responsabilidades

Gestão de ocorrências
A ERG tem definidas as ações a serem 
adotadas nos casos de descumprimento de 
normas e procedimentos estabelecidos por 
ela, ações estas que devem ser do conheci-
mento de toda a empresa.

Para saber mais sobre essas ações, seu 
gestor ou o setor Jurídico (erg@ergbh.
com.br) deve ser procurado.

Código de Ética
O Código de Ética, disponível a todos os 
colaboradores da empresa, expressa todas 
as diretrizes, atitudes, comportamentos e 
decisões que devem ser adotados nos nossos 
relacionamentos internos e externos. Assim, 
é essencial conhecer o documento e seguir 
todas as suas determinações.

Informações mais detalhadas sobre 
esse documento podem ser obtidas 
no setor de Recursos Humanos 
(rh@ergbh.com.br).



A ERG Engenharia tem o prazer
de receber você no nosso time!

Contamos com você nessa jornada
rumo ao sucesso e nos colocamos
à disposição para o que precisar.

Engenharia com Segurança
e Sustentabilidade

www.ergbh.com.br
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Rua Mato Grosso, 960 / 1º Andar - Sto Agostinho
CEP: 30.190-081 - Belo Horizonte - Minas Gerais - Brasil
Telefax: ( + 55 31 ) 2138-4700 - erg@ergbh.com.br
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