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Projeto Ecoampla 

 
O Programa Ecoampla realiza a coleta seletiva dos resíduos gerados, o transporte e a destinação final, 

até a disposição dos resíduos, sem danos ao ambiente. 
A ENAVAL pratica serviços com consciência ambiental buscando a melhoria contínua e o 

desenvolvimento sustentável, prezando sempre a qualidade. Através do Programa ECOAMPLA, a 
empresa promove a reciclagem dos resíduos gerados em suas atividades e que não serão reutilizados 
pela ENAVAL. 

Para a busca da inovação e melhoria, com eficiência dos serviços, foi implantado o Prêmio Ideia que 
tem como finalidade estimular ideias que visem o aumento da produtividade em todos os postos de 
trabalho, levando sempre em consideração a praticidade e funcionalidade da ideia apresentada. 

 
Ética organizacional princípios e valores 
Lucratividade em seus negócios para alcançar uma base sólida nas operações da empresa; 
Satisfação do Cliente – atendimento diferenciado às necessidades dos Clientes, através do 

monitoramento do seu grau de satisfação, objetivando a melhoria de nossos resultados e uma maior 
participação no mercado; 

Satisfação dos Colaboradores – participação efetiva de todos os colaboradores no cumprimento desta 
política, com desenvolvimento profissional; estímulo ao trabalho em equipe; ambiente de trabalho 
adequado e reconhecimento àqueles que se destacarem na contribuição dos resultados, aferidos através 
de processo de avaliação. Cada colaborador deve agir como dono da empresa; 

Melhoria Contínua – crescimento virtuoso e melhoria contínua, através de investimentos em recursos 
humanos e materiais, para participar das oportunidades do mercado, de forma competitiva e com as 
melhores práticas do seu sistema de Gestão da Qualidade; e 

Foco no QSMS – preservação e proteção da integridade física de nossos colaboradores, clientes e meio 
ambiente, através da identificação e controle de riscos e impactos, bem como ao atendimento à 
legislação aplicável. 

 
Missão 
Atender as necessidades e requisitos dos nossos clientes, de forma lucrativa, com soluções 

diferenciadas e completas, de qualidade, econômicas e nos prazos pactuados, na execução dos 
empreendimentos nas áreas naval, offshore e industrial de forma a maximizar a satisfação do interesse 
de seus sócios, colaboradores e clientes. Desenvolver soluções e métodos de atuação na execução dos 
empreendimentos, sempre olhando para o futuro e preparando o futuro continuamente através da busca 
das necessidades dos clientes. 

 
Visão 
Ser reconhecida como empresa sólida e com referencial de excelência nas áreas naval e construção de 

plataformas de petróleo, pela execução de sserviços e produtos diferenciados, completos, de qualidade, 
econômicos e dentro dos prazos. 

 
Liderança para a sustentabilidade 
A Enaval realiza a coleta seletiva dos resíduos gerados em suas atividades através do programa 

Ecoampla. O transporte e destinação final são realizados por empresas autorizadas pelos órgãos 
governamentais competentes e com licenciamento ambiental, operando e fazendo todos os 
procedimentos corretos até a disposição dos resíduos, sem causarem danos ao meio ambiente. 

A Enaval realiza treinamentos sobre reciclagem e coleta seletiva para todos os seus colaboradores. 
 
Engajamento com partes interessadas 
A Enaval está certificada pelas normas ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001 e passa por canstantes 

auditorias (internas, certificadora e de clientes), visando a melhoria contínua de todos os seus processos. 
 
Relações de trabalho 
A Enaval tem como um dos seus valores a satisfação dos colaboradores e a cada seis meses coleta 

junto aos seus colaboradores uma pesquisa de satisfação por amostragem, de modo a avaliar itens 
relativos ao ambiente de trabalho. As avaliações são julgadas pela Diretoria, que discute as medidas 
necessárias, tomando ações quando possível e aplicável. 

 
Impacto ambiental 
Para identificar todos os aspectos e impactos ambientais, a ENAVAL utiliza, continuamente, 

instrumento de trabalho denominado LAIPR (Levantamento dos Aspectos e Impactos, Perigos e Riscos 
Ambientais). A ENAVAL, em seu processo, utiliza de forma muito modesta água e energia elétrica. 
Quanto aos gases, apenas aqueles relacionados aos fumos de solda elétrica. 

 
Processo econômico 
A missão da empresa é agregar valor, principalmente aos seus colaboradores. Esta medida acontece 

através da satisfação dos colaboradores, oferecendo bons salários, participação nos lucros, treinamento e 
programas de integração. Temos em vista que a satisfação de nossos clientes depende da satisfação de 



nossos colaboradores. Procuramos empresa de excelência no mercado para a contratação de serviços. 
Selecionamos estas empresas através de rígidos critérios de avaliação. Em doze anos de história nunca 
existiu quaisquer condenação por parte das esferas de responsabilidade no que diz respeito a tributos. 


