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Para fazer da empresa um ambiente de trabalho harmonioso e

prazeroso, consideramos necessário que o talento pessoal e o

mérito sejam reconhecidos, que a privacidade seja respeitada,

que a diversidade seja valorizada e que o equilíbrio entre a vida

profissional e pessoal seja considerado. Por isso, procuramos

oferecer aos nossos colaboradores um ambiente familiar,

respeitoso e confiável, estimulante, além de segurança e

estabilidade. Abrimos espaço para que todos se sintam à vontade

em apresentar ideias, acreditando que é por meio dos

colaboradores que a empresa continuará tendo sucesso.

Este manual é um procedimento operacional que visa divulgar

junto a todos os colaboradores os principais fundamentos da

empresa, além de orientar quanto às tarefas críticas da nossa

rotina de trabalho e especialmente integrar todos na cultura

organizacional da Meyer Engenharia.
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Nós trabalhamos incansavelmente pela melhoria contínua de

nossa gestão, processos e pessoas. Dessa forma os desafios e

dificuldades de nosso cotidiano profissional nos mantêm

fortes e confiantes pois estamos sempre em busca de

melhorias e temos plena consciência de que o diferencial é a

postura que assumimos diante destes desafios, onde o foco

está na eficiência de uma gestão comprometida com nossos

clientes, colaboradores, fornecedores, parceiros e toda a

sociedade.

Honestidade, igualdade e respeito simbolizam a conduta da

Meyer Engenharia nos negócios, e são expressos, de forma

clara e transparente, este código de ética reafirma o

comprometimento da empresa com os colaboradores,

clientes, fornecedores e sociedade.

Somos uma empresa que com muita dedicação e

comprometimento com os clientes, buscamos imprimir nossa

marca de qualidade em todos os serviços prestados.

MENSAGEM DA
EMPRESA



NOSSA HISTÓRIA
A empresa Meyer Engenharia e Consultoria Ltda, conhecida pelo nome

fantasia Meyer Engenharia e Consultoria Ambiental, é uma empresa que atua

em diversos ramos da engenharia, situada no município de Palmas/TO.

Em 2013, a Meyer Engenharia iniciou suas atividades em um pequeno

escritório, onde fomos conduzindo os serviços e projetos com muito

comprometimento e dedicação aos primeiros clientes, e assim ganhando a

confiança da sociedade e conquistando o interesse de novos clientes. Sempre

levamos a filosofia de “fazer o melhor sempre com qualidade, agilidade,

trabalhando para atender a expectativa de cada cliente, oferecendo

segurança e compromisso em todas as demandas executadas”.

Ao longo desses 8 anos a empresa sempre veio evoluindo e crescendo

constantemente sempre fazendo de tudo para melhor atender os objetivos de

nossos clientes. Atualmente, contamos com uma equipe de profissionais

especializados e multidisciplinar, movidos por metas e empenhados em

atender, satisfazer e superar as expectativas de nossos clientes.

Buscamos viver dia a dia as práticas dos valores e princípios desta empresa, de

forma que possamos pautar pela ética, verdade, justiça e transparência em

nossas ações diárias. Consideramos a necessidade da melhoria continua em

busca da excelência, valorizando as ideias do nosso time de colaboradores. O

potencial pessoal e criativo é sempre estimulado, pois precisamos de ter uma

postura empreendedora e inovadora, bem como construir um pensamento

critico construtivo, de forma que possamos nos manter em alto nível durante

nossos desafios e jornada diária. O compromisso é levado a sério com todos

os envolvidos, clientes, colaboradores, fornecedores, prestadores,

parceiros e sociedade, de forma que possamos auxiliar na promoção do

desenvolvimento econômico, social e ambiental. Além de tudo, somos

obstinados em entregar o melhor resultado a cada dia, nos tornando fãs no

cumprimento de metas em busca da melhor gestão e excelência na entrega do

nosso trabalho, foi assim que já atuamos em 10 Estados Brasileiros e

permaneceremos firmes a avançar em direção a nossa visão e cumprindo

nossa missão.



Apresentamos aqui o Código de Cultura da MEYER ENGENHARIA E

CONSULTORIA, é dirigido a todos Colaboradores, que aqui se incluem,

desde engenheiros à estagiários, diretores à todos os membros da

administração, o presente documento visa servir como referência na

atuação pessoal e profissional. Este Código contribui para estabelecer

um padrão de relacionamento respeitoso e transparente, com o

objetivo de nos orientar a sempre proceder de acordo com os nossos

Valores e Princípios. Os colaboradores devem ler, guardar, e consultar

sempre que necessário, observando e defendendo o seu

cumprimento.
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NESTE SENTIDO, O
CÓDIGO ESPECIFICA:

M
eyer Engenharia e Consultoria 

a. os compromissos da

MEYER ENGENHARIA

com a comunidade, em

especial com seus

colaboradores,

clientes, parceiros, e

fornecedores;

b. os padrões de condutaesperados dos colaboradores noexercício de suasresponsabilidades pessoais eprofissionais. Por isso, éessencial que cada colaborador
o leia atentamente, de forma apoder usá-lo diariamente como

guia de suas ações e tomada dedecisões.

Temos certeza de que ele é um instrumento de trabalho
extremamente útil e necessário, capaz de nos inspirar no
dia a dia da MEYER ENGENHARIA e na arte de
transformar nossa conduta pessoal e profissional em
exemplo para todos.



COMO SOMOS

NOSSA MISSÃO

Executar serviços de
engenharia buscando
inovações, soluções
técnicas, tecnológicas e
ambientais. Estabelecendo-
se como uma marca de
resultados, transparente,
propiciando crescimento
econômico com
sustentabilidade ambiental,
focada na excelência em
qualidade e segurança,
reconhecida pela
sociedade, valorizada pelo
cliente e motivo de orgulho
de seus colaboradores,
parceiros e fornecedores.

A MEYER ENGENHARIA é constituída por
pessoas idôneas e que são profissionais
com características e habilidades
diferentes, mas que, juntos, se
complementam em busca de objetivos e
sonhos em comum. 
Nesse documento são apresentados os
Valores, a Missão e a Visão da MEYER
ENGENHARIA. Características que fazem
parte do nosso jeito de ser, que são reflexo
da nossa maneira de pensar e nos
orientam para o nosso modo de agir. 

A identidade MEYER ENGENHARIA, foi
firmada ao longo dos anos, durante nossa
trajetória, sendo resultado continuo da
percepção de todos e de cada um de nós. É
a vivência do dia a dia da MEYER
ENGENHARIA que garantirá uma empresa
cada vez mais competente e vencedora. 

NOSSA VISÃO

 Seremos em 2025
referência nacional
presente em 20 estados
brasileiros bem como na
américa do sul em nossa
área de atuação por tudo
que entregamos, como
profissionais de alta
performance,
comprometidos e
incansáveis pelo resultado,
realizadores de sonhos,
honrando nossos valores,
cumprindo nossa missão.

Juntos, somos mais fortes e
construiremos o NOSSO futuro e o

futuro da MEYER ENGENHARIA!



Comprometimento: agir com honestidade, e transparência; produzir com

qualidade e entregar no prazo, buscar melhoria dos processos e trabalho,

dedicação e compromisso com o cliente, ter senso de dono; 

União e felicidade: time engajado, dedicado, parceiros, apoiamos uns aos

outros, ajudamos no crescimento do proximo, temos empatia com o proximo,

ficamos felizes com a prosperidade do proximo, grupo e ambiente produtivo e

harmonico.

Sustentabilidade: promovemos e utilizamos de meios para preservar a saude

e segurança dos nossos colaboradores, clientes, parceiros e fornecedores;

incentivamos o uso dos recursos de forma sustentavel; priorizamos ações

economicamente sustentaveis e socialmente responsáveis.

Crescimento: somos incansaveis na busca em superar e entregar resultados

primorosos que agreguem valor em nosso meio. Incentivamos e valorizamos a

meritrocracia, quem entrega mais, cresce mais; quem se capacita mais, cresce

mais, quem se desenvolve mais, cresce mais. Nos adptamos rapidamente a

mudanças com superação das adversidades e obstaculos.

Inovação: somos obstinados na busca de novas tecnologias para melhoria de

nossas atividades e processos; incentivamos novas ideias e criatividade;

estamos antenados as novas tecnologias que poderão ser propostas para

melhorias.

Credibilidade e satisfação: nos importamos com a expectativa e problema do

cliente, para nós ter a confiança, credibilidade e satisfação dos envolvidos é de

extrema importância;melhoramos constantemente a forma de atendimento e

qualidade dos serviços perante nossos clientes; prezamos por melhorar a

entrega de nossos serviços cada vez mais.

A base para nossas ações são nossos valores, e são materializados através da

comunicação e atitudes.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

NOSSOS VALORES


