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Missão, Visão e ValoRes
principais indicadores

DeMonstRação De ValoR aDicionaDo
como a Mendes Júnior distribui a riqueza que gera:

lucRo líquiDo (eM Mil Reais)

DistRibuição Da Receita opeRacional

3

2
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4

1 Petróleo/Gás 49,8%

2 Infraestrutura 30,6%

3 Indústrias / Manutenção 9,1%

4 Obras Civis 10,5%
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2008 2009

Colaboradores 50% 43%

Governo 

(impostos, taxas e contribuições)
18% 24%

Juros e aluguéis 20% 15%

Lucros retidos 12% 19%

2006 8.162

2007 15.082

2008 46.700

2009 131.816
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Mission, Vision, Values
Key indicators

Mission
Mendes Júnior is a company that provides solutions of 

excellence in engineering.

Vision of the futuRe 2017
World-class engineering solutions.

Values
› Excellence in engineering

› Respect for human beings

› Meeting obligations

› Perseverance

› Ethics

Value aDDeD stateMents
how Mendes distributes the wealth it generates

net pRofit (in R$ thousanD)

DistRibution of net opeRational

3

2

1

4

1 Oil and Gas 49.8%

2 Infraestrutura 30,6%

3 Industry/Maintenance 9.1%

4 Civil works 10.5%
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2008 2009

Employees 50% 43%

Government 

(taxes and contributions)
18% 24%

Interests and rental 20% 15%

Retained earnings 12% 19%

2006 8,162

2007 15,082

2008 46,700

2009 131,816
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pResentation

The 2009 Mendes Júnior Annual Report is the second one based on Global Reporting 

Initiative (GRI) guidelines. GRI is an international organization made up by representatives from 

several sectors of society and it has formulated the most widely used reporting standards in the 

world. By aligning itself to this standard, the company commits to disclosing its performance in 

the economic, environmental and social areas every year. Furthermore, it will also offer other 

information that can be of interest to its stakeholders: employees, customers, suppliers, business 

partners and the community.

Besides accounting to society for its strategies and practices, thus reinforcing its relation-

ship with its audiences, Mendes Júnior uses the report as a management tool. By following up on 

indicators, the company can identify points to improve and then plan actions to develop them. 

The 2009 indicators whose responses appear here refer to operations in which Mendes Júnior 

Trading e Engenharia S. A. is the sole contractor and also to the joint ventures it is a member of 

— in such cases, the data presented represent Mendes Júnior’s share in the project. By including 

this data, the company has enhanced the report’s scope compared to the previous one; however, 

this has made it impossible to publish responses to last year's indicators, and so the publication 

has achieved GRI application level C.

Mendes Júnior’s intention is to gradually track a larger number of indicators and refine 

its report. Your participation is fundamental in this process, and for this reason, we have invited 

responses to a survey regarding the report, which can be found at www.mendesjunior.com.br.

Enjoy reading this.
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O Relatório Anual 2009 é o segundo da Mendes Júnior elaborado com base nas diretri-

zes da Global Reporting Initiative (GRI), organização internacional, composta de representantes 

de diversos setores da sociedade, que formulou o padrão de relato mais difundido no mundo. 

Ao alinhar-se a esse padrão, a empresa se compromete a divulgar anualmente seu desempenho 

nas esferas econômica, ambiental e social, além de outras informações de interesse de seus 

públicos: colaboradores, clientes, fornecedores, parceiros de negócio e comunidades.

Além de prestar contas à sociedade sobre suas estratégias e práticas, reforçando o relacio-

namento com seus públicos, a Mendes Júnior utiliza o relatório como um instrumento de gestão. 

Ao acompanhar os indicadores, a empresa pode identificar pontos de melhoria e planejar ações 

para desenvolvê-los. Os indicadores de 2009 aqui respondidos referem-se às operações em que 

a Mendes Júnior Trading e Engenharia S.A. atua individualmente e também às dos consórcios 

dos quais faz parte — nesses casos, os dados informados representam o percentual da Mendes 

Júnior no projeto. Ao incluir esses dados, a empresa aumentou a abrangência em relação ao re-

latório anterior, o que, no entanto, impossibilitou a publicação das respostas aos indicadores do 

ano passado. Pelos indicadores respondidos, a publicação alcançou o nível de aplicação C do GRI.

A intenção da Mendes Júnior é, gradativamente, acompanhar maior número de indicadores 

e aprimorar seu relatório. Sua participação é fundamental nesse processo; por isso, queremos con-

vidá-lo a responder uma pesquisa sobre o relatório, disponível no site www.mendesjunior.com.br.

Boa leitura.

apResentação

A
pr

es
en

ta
çã

o



Message from the President

The company

Strategy

Management

Social performance

Environmental performance

Economic performance

GRI Application Level

Credits

Mensagem do presidente

A empresa

Estratégia

Gestão

Desempenho social

Desempenho ambiental

Desempenho econômico

Nível de aplicação GRI

Expediente

contentssuMáRio

14

20

52

64

80

114

128

136

151

14

20

52

64

80

114

128

136

151





14

Mendes Júnior Relatório anual 2009
15

Mendes Júnior annual Report 2009

We have reached the end of 2009 sure of having acted 

according to our essence: to excel in everything we intend to 

achieve. The financial results achieved this year clearly show our 

evolution — operating revenues have increased by 45% while 

our net profit has grown by 182%. We have kept on investing 

in the intellectual and cultural enhancement of those who work 

with us and in building a company that is continuously learning 

while dedicating itself to engineering, all of which are charac-

teristics that will help us to build our vision of the future.

Engineering is a science used by Mankind to meet its 

needs and development purposes, which may create impacts 

while being implemented. That is why it is important to seek 

out the latest technology and the most correct methods, the 

right answer that will allow us to achieve our objectives re-

spectfully and without offending other people's interests, be 

they personal or collective ones. 

We are aware that both positive and negative impacts 

will accrue from our actions and that we need to know them 

and consider them at all times so that we can manage them. 

The challenge we face lies in finding solutions, thus contribut-

ing towards building the kind of world we want for ourselves. 

We must also make a profit by working within reality without 

harming the environment, whether the natural, commercial 

or social one.

We performed well in 2009, at a time when the world 

was beginning to undergo a complex restructuring process, one 

that is still ongoing. 

As to Brazil, we are living through a time that presents 

us with good opportunities, not only due to upcoming events 

such as the 2014 World Cup and the 2016 Olympic Games but 

also because of the investments that have been announced as 

regards the exploration of the pre-salt oil layer. Above all, the 

country has sparked great interest throughout the world.

Mendes Júnior has worked to help sustain this period of 

growth by increasing the generation and distribution of wealth 

among its various stakeholders. This is the challenge we share 

with the whole business community, and we must achieve it 

sustainably, ethically and responsibly. This is the only way we 

can move ahead, as far ahead as possible.

Cordially,

J. Murillo Valle Mendes

Message fRoM the pResiDent
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Chegamos ao final de 2009 certos de atuarmos de acor-

do com a nossa essência: sermos excelentes naquilo que nos 

propomos a realizar. Nossa evolução está clara nos resultados 

financeiros obtidos no ano — A receita operacional aumentou 

45%, enquanto O lucro líquido cresceu 182%. Continuamos 

investindo no aprimoramento intelectual e cultural dos que tra-

balham conosco, na construção de uma empresa que está em 

permanente aprendizado e se dedica à engenharia, atributos 

que ajudam a edificar a nossa visão de futuro.

A engenharia é uma ciência que o homem utiliza no aten-

dimento de suas necessidades e propósitos de desenvolvimento 

e que, na sua implementação, pode gerar impactos. Por isso é 

importante atuar na vanguarda tecnológica e buscar a maneira 

mais correta, a resposta certa, que permita alcançar seus obje-

tivos com respeito, sem ofender outros interesses, sejam eles 

pessoais ou coletivos.

Temos consciência dos impactos de nossas ações e de 

que é preciso conhecê-los e considerá-los a todo tempo para 

que possamos geri-los. O desafio é encontrar soluções, contri-

buindo assim para a construção de um mundo como queremos 

que seja o nosso. E fazer lucro dentro da realidade, sem agredir 

o ambiente, seja ele natural, comercial ou social.

Tivemos um bom desempenho em 2009, num período 

em que o mundo iniciava um processo de rearranjo complexo, 

que ainda está em curso. 

Quanto ao Brasil, estamos em uma época que apresenta 

boas oportunidades, não só pelos eventos que se aproximam, 

como a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016, mas 

também pelo investimento que se anuncia na exploração do pe-

tróleo na camada pré-sal e, principalmente, pelo interesse que o 

país tem despertado em todo o mundo.

A Mendes Júnior trabalha para sustentar esse período de 

crescimento, aumentando a geração e a distribuição de riquezas 

entre nossos diversos públicos. Nosso desafio, compartilhado 

com todo o setor empresarial, é fazê-lo de maneira sustentável, 

com ética e responsabilidade. Só assim poderemos ir longe, tão 

longe quanto possível.

Cordialmente,

J. Murillo Valle Mendes

MensageM Do pResiDente
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the coMpany
excellence in engineering solutions

full name
Mendes Júnior Trading e Engenharia S.A.

nature of ownership
Closed corporation

operational structure
Headquarters in Belo Horizonte, main accounting office in São 

Paulo, regional offices in Brasília, São Paulo and Rio de Janeiro, 

and permanent facilities in Macaé (RJ) and Juiz de Fora (MG).

Revenues
R$ 1,379.73 million in 2009

employees*
6,381 as of December 31, 2009 

industry
Civil construction industry, industrial and electromechanical 

assembly, venture management, trading, export and import

sectors
Highway, railway, subway, port, hydroelectric plant, thermo-

electric plant, oil and gas, refinery, maritime platform, pipeline, 

urban sanitation, irrigation channel, onshore and offshore in-

dustrial maintenance, airport and transmission line construction.

projects
Projects in ten States and in the Federal District, encompass-

ing the five regions in Brazil.

* Taking into account Mendes Júnior Trading e Engenharia S.A. opera-

tions and the joint-ventures it is involved in, according to its percent-

age share in the job.

oRganization pRofile

Mendes Júnior Trading e Engenharia S.A. is a Brazilian company that has been 

present in the heavy construction industry since 1953. At the same time traditional 

and future-oriented, it remains in a permanent process of technological learning 

and updating, which leads it to exercise its technical competence and translate the 

knowledge of its human assets into projects that contribute to people's quality of 

life and to the development of society.

Standing on solid foundations, Mendes Júnior has grown continuously in re-

cent years and has generated employment opportunities while becoming an in-

creasingly active economic agent within Brazilian society. The company employed 

6,381 people at the end of 2009.

The 2008 report showed only 2,631 employees because the findings only took 

into account Mendes Júnior Trading e Engenharia S.A. operations. This year the com-

pany also took into account the joint ventures it is involved in, according to its per-

centage share in the job. This explains the large difference in the numbers disclosed.
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a eMpResa
excelência em soluções de engenharia

A Mendes Júnior Trading e Engenharia S.A. é uma empresa brasileira que 

atua no mercado de construção pesada, desde 1953. Aliando tradição e orientação 

para o futuro, ela está em um processo permanente de aprendizagem e atualização 

tecnológica, o que faz com que exerça sua competência técnica e traduza o conhe-

cimento de seu patrimônio humano em projetos que contribuem para a qualidade 

de vida das pessoas e para o desenvolvimento da sociedade.

Apoiada em bases sólidas, a Mendes Júnior tem apresentado crescimento 

contínuo nos últimos anos, gerando oportunidades de emprego e tornando-se um 

agente econômico cada vez mais atuante na sociedade brasileira. A empresa che-

gou ao final de 2009 com 6.381 colaboradores*.

O número de colaboradores informado no Relatório de 2008 foi de 2.631, 

uma vez que o levantamento considerou apenas as operações da Mendes Júnior 

Trading e Engenharia S.A. Neste ano, a empresa levou em conta também os colabo-

radores dos consórcios nos quais atua, de acordo com seu percentual na obra. Isso 

explica a grande diferença dos números informados.

nome
Mendes Júnior Trading e Engenharia S.A.

natureza jurídica
Sociedade anônima de capital fechado.

estrutura operacional
Administração central em Belo Horizonte, sede contábil em 

São Paulo, escritórios regionais em Brasília, em São Paulo e 

no Rio de Janeiro e instalações permanentes em Macaé (RJ) e 

Juiz de Fora (MG).

Receita
R$ 1.379,73 milhões, em 2009.

colaboradores*
6.381, em 31 de dezembro de 2009.

áreas de atuação
Indústria de construção, montagem industrial e eletromecâni-

ca, gerenciamento de empreendimentos, comércio, exporta-

ções e importações.

segmentos
Construção rodoviária, ferroviária, metroviária, portuária, hi-

drelétrica, termelétrica, petróleo e gás, refinarias, plataformas 

marítimas, dutos, saneamento urbano, canais de irrigação, 

manutenção industrial onshore e offshore, aeroportos e linhas 

de transmissão.

projetos
Projetos em dez Estados e no Distrito Federal, abrangendo as 

cinco regiões do Brasil.

* Considera as operações da Mendes Júnior Trading e Engenharia S.A. 

e os consórcios dos quais a empresa participa, de acordo com seu 

percentual na obra.

peRfil oRganizacional
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“it is very important for us to have a company with Mendes Júnior’s tradition and expertise in 

our portfolio of engineering companies. the construction company always transfers relevant 

information to our team, and such information certainly helps us to solve problems that 

might emerge.”

osvaldo borges, Director, codemig (Minas gerais state economic Development company)

Stockholders’equity is estimated at R$ 368.48 million while its capital amounts 

to R$ 235 million. It is distributed in 205,058,000 ordinary nominative shares that are 

held at different npercentages by four companies controlled by individuals: Edificadora 

S.A. holds 84.21% of the shares; Sociedade Mineira de Participações Industriais e Co-

merciais holds 10.28%; Mendes Júnior Engenharia S.A., the only publicly-traded of the 

companies, holds 5.4%; and Mendes Júnior Empreendimentos, Montagens e Serviços 

S.A. holds 0.11%.

The company offers its services to customers in the private and public sectors, 

and one of its strategic goals is to return to the international market.
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“ter no nosso portfólio de empresas de engenharia uma empresa com a tradição e a experiên-

cia da Mendes Júnior é, sem dúvida, muito importante. a construtora sempre transfere para 

nossa equipe informações importantes e que em muito nos ajudam a resolver os possíveis pro-

blemas que se apresentem.”

osvaldo borges, diretor da companhia de Desenvolvimento econômico de Minas gerais (codemig)

O patrimônio líquido é de R$ 368,48 milhões, enquanto o capital social é 

de R$ 235 milhões, divididos em 205.058.000 ações ordinárias nominativas, em 

diferentes quantidades, entre quatro empresas controladas por pessoas físicas, da 

seguinte maneira: a Edificadora S.A. possui 84,21% das ações; a Sociedade Mineira 

de Participações Industriais e Comerciais, 10,28%; a Mendes Júnior Engenharia S.A., 

única com ações em bolsa, 5,4%; a Mendes Júnior Empreendimentos, Montagens 

e Serviços S.A., 0,11%.

A empresa possui clientes nos setores público e privado e tem como um dos 

objetivos, em seu planejamento estratégico, voltar a atuar no mercado internacional.
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In 2009 Mendes Júnior felt the need to make subtle 

changes to its logo to reinforce its identity and translate con-

cepts such as credibility, excellence, quality and precision, all of 

which have been values associated with the company's image 

and built throughout its 56 years’ history. This change aimed 

to add even more value to the name of the company by means 

of a new proportion between the symbol and the logo. It now 

follows the aureate section and is based on the most harmonic 

shapes in nature.

The change was accompanied by a more complete Cor-

porate Identity Manual that takes into account company reality 

in its own projects and in partnerships. The manual allows the 

logo to be correctly applied, thus reinforcing the company’s po-

sitioning as regards its various stakeholders. The current goal is 

to move gradually towards the new logo and so guarantee that 

the company will be identified wherever it is present (please 

find further information on this evolution in the Timeline).

logo DeVelopMent
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Em 2009, a Mendes Júnior sentiu a necessidade de fazer 

uma mudança sutil em sua marca para reforçar sua identida-

de e a tradução de conceitos como credibilidade, excelência, 

qualidade e precisão, valores associados à imagem da empresa, 

construída ao longo de seus 56 anos. A alteração teve o obje-

tivo de valorizar ainda mais o nome da empresa, por meio da 

nova proporção entre o símbolo e o logotipo, seguindo a seção 

áurea, baseada nas formas mais harmônicas da natureza.

A mudança vem acompanhada de um Manual de Iden-

tidade Corporativa mais completo, que contempla a realidade 

da empresa em projetos próprios e em consórcios. O manual 

permite que a marca seja aplicada corretamente, reforçando 

o posicionamento da empresa perante seus vários públicos. O 

objetivo, agora, é fazer a transição gradual para a nova mar-

ca, garantindo que a empresa seja identificada onde estiver 

atuando (veja mais informações sobre a evolução da marca na 

Linha do Tempo).

eVolução Da MaRca
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The Mendes Júnior logo is associated with some of the best-

known engineering projects in Brazil, such as Furnas (MG) and 

Itaipu (PR) Hydroelectric Power Plants, the Rio–Niterói Bridge 

(RJ) and the Octávio Frias de Oliveira Cable-Stayed Bridge (SP). 

That is why the company’s path and the country’s history have 

walked hand in hand, as the timeline shows.

paRt of bRazilian histoRy

tiMeline
business
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A Mendes Júnior tem sua marca em alguns dos mais conheci-

dos projetos de engenharia do Brasil, como a Usina Hidrelétrica 

de Furnas (MG) e de Itaipu (PR), a Ponte Rio–Niterói (RJ) e a 

Ponte Estaiada Octavio Frias de Oliveira (SP). Por isso, a traje-

tória da empresa mistura-se à história recente do País, como 

mostra a Linha do Tempo.

paRte Da históRia Do bRasil

linha Do teMpo
negócios
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1953–1963
Mendes Júnior enters the large-scale works market in 1960 

when it makes heavy investments in business and technology 

by accepting an invitation to take part in the building of the 

Furnas Hydroelectric Power Plant.

1964–1973
The Santa Isabel Hydroelectric Power Plant project in Coch-

abamba, Bolivia, marks the beginning of Mendes Júnior’s in-

ternational presence.

1974–1983
The company consolidates itself in the international market and 

carries out the construction of the Esperança Highway in Mau-

ritania, northwestern Africa. Among its other jobs in Brazil, the 

company takes parts in projects such as the Rio–Niterói Bridge 

and the Trans-Amazon Highway.

1984–1993
At the beginning of the 1980s, Mendes Júnior is hired to carry 

out a series of jobs in Iraq, including the Baghdad–Akashat High-

way, the Expressway highway and the Siphon Project, a water-

pumping station on the Euphrates River. In Brazil, the major proj-

ects undertaken at that time were the Latin American Memorial 

in São Paulo (SP), the Pampo platform in Campos (RJ), and the 

Tancredo Neves International airport in Confins (MG); it also be-

gins building the São Paulo subway system. Still in the 1980s, 

the company begins to diversify its portfolio by investing in civil 

construction and real estate ventures, while also setting up the 

Siderúrgica Mendes Júnior steelworks in Juiz de Fora (MG).

1994–2003
The company enhances its international presence by building 

the Tianshenggiao I Hydroelectric Power Plant (TSQ — I) in 

China and by carrying out several jobs in Chile, such as the 

Santiago subway system. In Brazil, the company intensifies its 

participation in jobs related to oil and gas and takes part in 

ventures such as the Belo Horizonte Metropolitan Railway (MG), 

the SESC—Pinheiros unit (SP), and the elimination of pollution 

from the Tietê river (SP), among others.

2004–today
At the beginning of the 21st century, Mendes Júnior imple-

ments an Integrated Management System based on quality, 

environment, occupational health and safety, and social re-

sponsibility guidelines throughout its units. Mendes Júnior 

was the first Latin American heavy construction company 

accredited in these four requisite areas. Some of the main 

projects carried out were: the Octávio Frias de Oliveira Ca-

ble-Stayed Bridge in São Paulo; the Arrudas Boulevard, the 

Government Palace, the Auditorium and the Access Tunnel to 

the Minas Gerais Administrative Center in Belo Horizonte; the 

3rd Expansion of Rio Paracatu Mineração in Paracatu (MG); 

the expansion of Duque de Caxias (RJ), Gabriel Passos (MG), 

Alberto Pasqualini (RS) and Paulínia (SP) refineries; the expan-

sion of the São Paulo Subway Green Line; maintenance on the 

Campos Basin platforms (RJ) for Petrobras; Cacimbas–Catu 

gas pipeline (BA); the Southern Section of the Beltway (SP); 

and the Port of Maceió (AL).

1953–1963
Em 1960, a Mendes Júnior entra no mercado de obras de 

grande porte, com forte investimento empresarial e tecnológi-

co, ao aceitar o convite para participar da construção da Usina 

Hidrelétrica de Furnas.

1964–1973
Projeto da Hidrelétrica de Santa Isabel, em Cochabamba, na 

Bolívia, dá início à atuação internacional da Mendes Júnior.

1974–1983
A empresa consolida-se no mercado internacional e realiza a 

construção da Rodovia da Esperança, na Mauritânia, no noroes-

te da África. No Brasil, participa dos projetos da Ponte Rio–Nite-

rói e da Rodovia Transamazônica, entre outros.

1984–1993
No início dos anos 80, a Mendes Júnior é contratada para uma 

série de obras no Iraque, como a ferrovia Bagdadh–Akashat, a 

rodovia Expressway e o Projeto Sifão, estação de bombeamen-

to de água do rio Eufrates. No Brasil, os principais projetos da 

época foram o Memorial da América Latina, na capital paulista; 

a Plataforma de Pampo, em Campos (RJ); e o Aeroporto In-

ternacional Tancredo Neves, em Confins (MG), além do início 

da construção do Metrô de São Paulo. Ainda na década de 

80, a empresa começa a diversificar seu portfólio, investindo 

em construção civil e empreendimentos imobiliários e criando a 

Siderúrgica Mendes Júnior, em Juiz de Fora (MG).

1994–2003
Ampliação da atuação internacional, com a construção da Usi-

na Hidrelétrica de Tianshenggiao I (TSQ — I), na China, e várias 

obras no Chile, entre elas o Metrô de Santiago. No Brasil, in-

tensifica sua participação em obras na área de petróleo e gás e 

faz parte de empreendimentos como o Trem Metropolitano de 

Belo Horizonte (MG), a unidade Sesc Pinheiros (SP) e a despo-

luição do rio Tietê (SP), entre outros.

2004–hoje
No início do século XXI, a Mendes Júnior implanta o Sistema 

de Gestão Integrada, baseado em normas de qualidade, meio 

ambiente, segurança e saúde ocupacional e responsabilidade 

social, em todas as unidades. Foi a primeira empresa de cons-

trução pesada da América Latina certificada nos quatro que-

sitos. Alguns dos principais projetos executados são a Ponte 

Estaiada Octavio Frias de Oliveira, em São Paulo; o Boulevard 

Arrudas, o Palácio do Governo, o Auditório da Cidade Ad-

ministrativa de Minas Gerais e o Túnel de acesso a ela, em 

Belo Horizonte; a Expansão III da Rio Paracatu Mineração, em 

Paracatu (MG); a expansão das refinarias Duque de Caxias (RJ), 

Gabriel Passos (MG), Alberto Pasqualini (RS) e Paulínia (SP); a 

expansão da Linha Verde do Metrô de São Paulo; a manuten-

ção de plataformas da Bacia de Campos (RJ) para a Petrobras; 

o Gasoduto Cacimbas–Catu (BA); o Trecho Sul do Rodoanel 

(SP) e o Porto de Maceió (AL).
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tiMeline
logo

1953–1994 
Mendes Júnior owns a logo that has made it known throughout the world. However, 

after 40 years this logo needs to be updated.

1994
Richard Danne & Associates, Inc., an American design and communications company, 

develops the Mendes Júnior logo, whose symbol became the drawing of a diamond, 

thus representing quality, strength, structure, and precision.

The logo undergoes a subtle change.

2009
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linha Do teMpo
Marca

1953–1994
A Mendes Júnior possuía uma marca com a qual ficou conhecida em todo o mundo, 

mas que, depois de 40 anos, precisava ser atualizada.

1994
A Richard Danne & Associates, Inc., empresa americana de design e comunicação, de-

senvolveu a marca da Mendes Júnior, que passou a ter como símbolo a representação 

de um diamante, simbolizando qualidade, força, estrutura e precisão.

A marca passa por uma mudança sutil.

2009
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Mendes Júnior runs an integrated management system for issues related to 

quality, to the environment, to occupational health and safety, and to social respon-

sibility — (QMSR) — that sets out guidelines to define how the company will act as 

regards these topics.

This system is constantly updated and evaluated, and it guides the company on 

a day-to-day basis by providing corporate guidance regarding the essential care and 

the actions that must be performed by employees to guarantee that management will 

continuously improve. It involves respect and attention to the environment, to society, 

and to the community the company is inserted in.

One of Mendes Júnior’s competitive differentials within an increasingly demand-

ing market lies in its making sure its employees are aware of their responsibilities and of 

the consequences of their actions, as well as of the need to meet the demands put forth 

by society’s growing awareness.

quality anD Responsibility
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A Mendes Júnior possui um sistema integrado de gestão para as questões 

relacionadas à qualidade, ao meio ambiente, à segurança e saúde ocupacional e à 

responsabilidade social — QMSR —, que estabelece as diretrizes para a atuação de 

toda a empresa no que tange aos temas citados.

Constantemente atualizado e avaliado, esse sistema insere no dia a dia da 

empresa as orientações corporativas sobre cuidados essenciais e ações que devem 

ser tomados pelos colaboradores para garantir a melhoria contínua da gestão, com 

respeito e atenção ao meio ambiente, à sociedade e à comunidade a ela relacionada.

Ter cada colaborador ciente de sua responsabilidade e das consequências de 

suas atividades é um diferencial competitivo da Mendes Júnior em um mercado 

cada vez mais exigente, fruto de uma sociedade mais consciente.

qualiDaDe e ResponsabiliDaDe
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awaRDs anD Recognition

In March, 2009, Mendes Júnior obtained its level A accreditation from the 

Brazilian Habitat Quality and Productivity Program (PBQP-H), which attests to a com-

pany's capacity to execute infrastructure projects such as buildings, basic sanitation, 

road works and special artworks. Federal and State governments demand this ac-

creditation to carry out public works. 

PBQP-H follows the directives of the Conformity Evaluation System for Service 

Companies and Construction Works (SiAC), and it is based on the ISO 9001 standard. 

Mendes Júnior was audited by Bureau Veritas Certification (BVC) from March 23 to 

25 at its Headquarters in Belo Horizonte (MG) and at the Sesc Belenzinho Project, 

in São Paulo (SP). An independent audit to maintain the accreditation was carried 

out at the Access Tunnel to the Minas Gerais Administrative Center project in Belo 

Horizonte in December.

accReDitations
brazilian habitat quality and productivity program 
(pbqp-h)
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In 2009, Mendes Júnior was mentioned for the third year running in the Gestão Am-

biental magazine yearbook, which presents good practices by the largest companies 

and banks in Brazil (www.analise.com).

The company received a high index of compliance verified by audits carried out by 

Petrobras in the Barra do Riacho Waterway Terminal (TABR) projects, with 94.37%; 

Paulínia Refinery (Replan), 98.12%; and Presidente Getúlio Vargas Refinery (Repar), 

with a 99.45% index.

It was also recognized by Petrobras and the Paulínia City Hall (SP) for carrying out the 

Inventory of Greenhouse Gas Emissions (carbon neutralization) at the Replan project 

(please find details on page 120).

Em 2009, a Mendes Júnior foi citada, pelo terceiro ano consecutivo, no anuário 

da revista Gestão Ambiental, que apresenta boas práticas das maiores empresas e 

bancos do País (www.analise.com).

A empresa apresentou alto índice de conformidade, verificado por auditorias da Pe-

trobras nos projetos Terminal Aquaviário de Barra do Riacho (TABR), com 94,37%; 

Refinaria de Paulínia (Replan), 98,12%; e Refinaria Presidente Getúlio Vargas (Repar), 

índice de 99,45%.

Reconhecimento da Petrobras e da Prefeitura de Paulínia (SP) pela realização do In-

ventário da Emissão de Gases de Efeito Estufa (neutralização do carbono), no projeto 

Refinaria de Paulínia (Replan) (veja detalhes na página 120).

pRêMios e ReconheciMentos

A Mendes Júnior obteve, em março de 2009, a certificação nível A no Programa 

Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Hábitat (PBQP-H), que atesta a capacidade 

das empresas para executar projetos de infraestrutura, entre elas edificações, sanea-

mento básico, obras viárias e obras de arte especiais. A certificação é uma exigência 

dos governos federal e estaduais para a execução de obras públicas. 

O PBQP-H segue as diretrizes do Sistema de Avaliação da Conformidade de Em-

presas de Serviços e Obras da Construção (SiAC), baseado na norma ISO 9001. A Men-

des Júnior foi auditada pelo Bureau Veritas Certification (BVC), no período de 23 a 25 de 

março, na Administração Central, em Belo Horizonte (MG), e no Projeto Sesc Belenzinho, 

em São Paulo (SP). Em dezembro, foi realizada, no projeto do Túnel de Acesso à Cidade 

Administrativa, em Belo Horizonte, a auditoria externa de manutenção da certificação.

ceRtificações
programa brasileiro da qualidade e produtividade 
do habitat (pbqp-h)
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a high level of commitment from the company at the most diverse hierarchical levels.

highly organized and well signposted company.

occupational health management program including oMs — occupational medicine software.

precise and controlled records.

organization of the emergency brigade team.

a consistent process in the evaluations made at bidding stages and in the guidelines drafted to guide winning 
projects (business achieved base).

employees are aware of existing communications channels for matters related to sa 8000 certification.

a relationship of transparency and respect between the union and the company.

a good working environment.

hosting a supplier's meeting in são paulo as part of the sesc belenzinho project in august, 2009.

Judicious evaluation of suppliers when hiring them and a permanent evaluation of their performance, which 
highlights continuous improvement practices.
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otheR accReDitations

alto nível de comprometimento da empresa nos mais diversos graus hierárquicos.

empresa organizada e bem sinalizada.

programa de gestão da saúde ocupacional incluindo o software de Medicina ocupacional (soc).

Registros precisos e controlados.

organização da equipe de brigada de emergência.

processo consistente na avaliação feita na fase de concorrência e nas diretrizes elaboradas para nortear os projetos 
conquistados (base de conquista de negócios).

colaboradores cientes dos canais existentes para comunicação de assuntos relacionados à certificação sa 8000.

Relação de transparência e respeito existente entre o sindicato e a empresa.

bom ambiente de trabalho.

Realização do encontro de fornecedores, em são paulo, no projeto sesc belenzinho, em agosto de 2009.

avaliação criteriosa de fornecedores na sua contratação e avaliação permanente de sua performance, evidenciando 
uma prática de melhoria contínua.
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Besides PBQP-H, Mendes Júnior holds ISO 9001 (quality), ISO 14001 (environ-

ment), OHSAS 18001 (occupational health and safety) and SA 8000 (social responsi-

bility) accreditations. In April and October Bureau Veritas Certification (BVC) carried 

out the fourth and fifth independent maintenance audits of the Integrated Manage-

ment System (IMS). Audits were performed at Headquarters in Belo Horizonte (MG), 

at the São Paulo subway system — Green Line 2, in São Paulo (SP), and at the Paulínia 

Refinery (Replan), in Paulínia (SP). The auditors found no episode of nonconformance 

whatsoever, and they highlighted several positive points such as:

Além do PBQP-H, a Mendes Júnior manteve as certificações ISO 9001 (qualida-

de), ISO 14001 (meio ambiente), OHSAS 18001 (segurança e saúde ocupacional) e SA 

8000 (responsabilidade social). Nos meses de abril e outubro, foram realizadas, pelo 

Bureau Veritas Certification (BVC), a quarta e a quinta auditorias externas de ma-

nutenção do Sistema de Gestão Integrada (SGI). Foram auditados a Administração 

Central, em Belo Horizonte (MG), e os projetos Metrô de São Paulo — Linha 2 Verde, 

em São Paulo (SP), e Refinaria de Paulínia (Replan), em Paulínia (SP). Durante os 

trabalhos, os auditores não identificaram nenhuma não conformidade e destacaram 

diversos pontos positivos, entre eles:

outRas ceRtificações
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paRticipation in eVents

To promote integration with other companies and to ex-

change experiences that will enhance knowledge, Mendes Júnior 

took part in several events in different sectors in 2009, such as:

brazil offshore (Macaé)

The company was present at the 5th Brazil Offshore, 

the largest oil industry trade fair in Latin America and the 3rd 

largest one in the offshore industry, which was held in Macaé 

(RJ) between June 16 and 19. The event received over 49,000 

visitors and was attended by companies and professionals 

from over 40 countries.

icold 2009 (brasília)

Mendes Júnior was present at the 77th Annual Meeting 

of the International Commission on Large Dams (Icold), and 

at the 23rd Congress of the International Dam Commission, 

which took place simultaneously in May, 2009, at the Ulysses 

Guimarães Convention Center in Brasília (DF). Around 1,400 

professionals from over 80 countries were present at the event, 

which was sponsored by the International Commission of Large 

Dams (Icold—CIBG) and organized by the Brazilian Committee 

for Large Dams (CBGB) this year.

Market in connection (belo horizonte/Mg)

Mendes Júnior sponsored the 2nd Market in Connec-

tion, an event that was held at the Engineering School of the 

Federal University of Minas Gerais (UFMG) in Belo Horizonte 

(MG) and that aims to bring large engineering companies into 

the academic environment. Mendes Júnior had a booth at the 

event and offered two lectures: one on the Regap Project and 

the other on building the Minas Gerais Administrative Center.
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paRticipação eM eVentos

Com o objetivo de promover a integração com outras 

empresas e a troca de experiências para ampliação do conheci-

mento, a Mendes Júnior participou, em 2009, de diversos even-

tos em diferentes setores, entre eles:

brasil offshore (Macaé)

A empresa expôs na quinta edição da Brasil Offshore, 

maior feira do setor de petróleo da América Latina e a terceira da 

indústria offshore, realizada entre 16 e 19 de junho, em Macaé 

(RJ). O evento recebeu mais de 49 mil visitantes e contou com a 

participação de empresas e profissionais de mais de 40 países.

icold 2009 (brasília)

A Mendes Júnior esteve presente no 77th Annual Mee-

ting of the International Commission on Large Dams (Icold) e 

no 23º Congresso da Comissão Internacional de Barragens, que 

aconteceram simultaneamente em maio de 2009, no Centro 

de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília (DF). Cerca de 

1.400 profissionais de mais de 80 países participaram do evento, 

promovido pela Comissão Internacional de Grandes Barragens 

(Icold—CIGB) e organizado, nesse ano, pelo Comitê Brasileiro 

de Grandes Barragens (CBGB).

Mercado em conexão (belo horizonte)

A Mendes Júnior patrocinou a segunda edição do Mer-

cado em Conexão, evento realizado pela Escola de Engenharia 

da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), em Belo Ho-

rizonte (MG) com o objetivo de aproximar as grandes empresas 

do ramo de engenharia ao meio acadêmico. A Mendes Júnior 

montou um estande na mostra e promoveu duas palestras: 

uma sobre o Projeto Regap e outra acerca da construção da 

Cidade Administrativa de Minas Gerais.
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7) peRnaMbuco
› bR-101 Rn-pe

8) piauí
› guadalupe plateaus 

9) Rio De JaneiRo
› information technology integrated center 
at petrobras (citi)
› Manifolds
› ilha comprida waterway terminal (taic)

10) RonDÔnia
› bR-429 Ro

11) são paulo
› line 10 turquoise and tamanduateí station
› line 7 Ruby
› line 2 green
› Merluza 
› Replan
› beltway, lot 5
› sesc belenzinho unit
› sesc 24 de Maio unit

MaJoR pRoJects in 2009

1) alagoas
› port of Maceió

2) bahia
› cacimbas–catu gas pipeline (gascac) section 3a

3) feDeRal DistRict
› Df-085 highway (eptg) green line
› Digital tV tower
› light Rail Vehicle (lRV)

4) espíRito santo
› barra do Riacho waterway terminal (tabR)

5) Minas geRais
› access tunnel to the Minas gerais administrative 
center (caMg)
› Minas gerais administrative center
› Regap
› arrudas sanitation
› José Mendes Júnior steelworks

6) paRaná
› Repar
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aReas wheRe MenDes JÚnioR has opeRateD along its histoRy

legenDa
worldwilde operations
brazilian operations
2009 projects

7) peRnaMbuco
› bR-101 Rn-pe

8) piauí
› platôs de guadalupe

9) Rio De JaneiRo
› centro integrado da tecnologia da informação 
da petrobras (citi)
› Manifolds
› terminal aquaviário de ilha comprida (taic)

10) RonDÔnia
› bR-429 Ro

11) são paulo
› linha 10 turquesa e estação tamanduateí
› linha 7 Rubi
› linha 2 Verde
› Merluza
› Replan
› Rodoanel, lote 5
› sesc unidade belenzinho
› sesc unidade 24 de Maio 

pRincipais pRoJetos eM 2009

1) alagoas
› porto de Maceió

2) bahia
› gasoduto cacimbas–catu (gascac) trecho 3a

3) DistRito feDeRal
› Rodovia Df-085 (eptg) linha Verde
› torre de tV Digital
› Veículo leve sobre trilhos (Vlt)

4) espíRito santo
› terminal aquaviário de barra do Riacho (tabR)

5) Minas geRais
› túnel de acesso à cidade administrativa 
de Minas gerais (caMg)
› cidade administrativa de Minas gerais
› Regap
› saneamento arrudas
› usina José Mendes Júnior

6) paRaná
› Repar
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locais onDe a MenDes JÚnioR atuou ao longo Da históRia

legenDa
atuação no Mundo
atuação no brasil
projetos 2009
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“a Mendes Júnior vem trabalhando e sempre colaborando com o que o sindicato precisa des-

de 1968. ela participa permanente e ativamente de todos os assuntos do sindicato, com um 

relacionamento excelente. lendo o Relatório anual da empresa, podemos perceber que ela 

está recuperando todo seu vigor do passado.”

Marcelo cerqueira, diretor-executivo do sindicato da indústria da construção pesada de Minas gerais (sicepot—Mg)

pRincipais pRoJetos eM 2009

RONDÔNIA
BR-429 RO
Execução de obras de implantação e pavimentação da rodovia, 

nos trechos entre a BR-364 (Ji–Paraná) e a RO-478 (Costa Mar-

ques, na fronteira do Brasil com a Bolívia) e no subtrecho entre 

a RO-473 (Alvorada do Oeste) e a cidade de Seringueiras (RO), 

numa extensão de 82,15 km.

SÃO PAULO
Linha 10 Turquesa e Estação Tamanduateí
Prestação de serviços de engenharia especializada para a ela-

boração de projeto executivo e construção da Nova Estação 

Tamanduateí, da Linha 10 Turquesa da Companhia Paulista de 

Trens Metropolitanos (CPTM).

Linha 7 Rubi
Execução de serviços de projeto, adequação, remodelação e 

construção da via permanente da Linha A — atual Linha 7 — 

Rubi da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), 

em São Paulo.

Linha 2 Verde
Execução das obras civis do Lote 6 — trecho Sacomã–Taman-

duateí — do trecho Ana Rosa–Oratório da Linha Vila Madale-

na–Vila Prudente do Metrô de São Paulo.

Merluza
Serviços de execução, montagem e manutenção industrial na 

Unidade de Negócio de Exploração e Produção da Bacia de 

Santos, da Petrobras, na Bacia de Santos.

Replan
Serviços de projeto executivo, construção civil e montagem ele-

tromecânica na Refinaria de Paulínia (Replan), em Paulínia.

Rodoanel, lote 5
Execução das obras e serviços de construção do trecho sul do Ro-

doanel Mário Covas, entre a BR-116 (Rodovia Régis Bittencourt) 

e o acesso à Avenida Papa João XXIII, no município de Mauá.

Sesc Unidade Belenzinho
Execução de serviços de demolição parcial das edificações exis-

tentes, execução dos serviços civis e coordenação dos serviços 

de instalação necessários às obras de reforma e construção da 

futura unidade do Sesc Belenzinho, em São Paulo.

Sesc Unidade 24 de Maio
Demolição parcial das edificações existentes, execução dos ser-

viços civis, coordenação dos serviços de instalação elétrica e 

hidráulica e instalações da unidade do Sesc 24 de Maio, locali-

zada no centro de São Paulo.

ALAGOAS
Porto de Maceió
Construção de cais para contêineres no Porto de Maceió.

BAHIA
Gasoduto Cacimbas–Catu (GASCAC) trecho 3A
Parte de um projeto de expansão da logística de transporte de 

gás no Brasil interliga as malhas de gasodutos Sudeste–Nor-

deste (Gasene), no qual a Mendes Júnior é responsável pela 

construção do trecho 3A do Gasoduto Cacimbas–Catu, entre 

os municípios de Itajuípe e Valença (BA).

DISTRITO FEDERAL
Rodovia DF-085 (EPTG) Linha Verde
Obras de adequação viária da Rodovia DF-085 (EPTG), também 

conhecida como Estrada Parque Taguatinga, principal ligação 

entre Brasília e Taguatinga.

Torre de TV Digital
Construção da Torre de TV Digital do Distrito Federal, em Bra-

sília. Além de abrigar antenas de transmissão de sinal digital de 

televisão, o projeto de Oscar Niemeyer tem área para restauran-

tes, um centro de exposições e um mirante.

Veículo Leve sobre Trilhos (VLT)
Execução das obras civis destinadas à implantação do Sistema 

de Metrô Leve de Brasília, ligando o Aeroporto Internacional de 

Brasília à Avenida W3, incluindo terraplenagem, infraestrutura 

ferroviária, superestrutura ferroviária, obras de arte especiais, 

estações e terminais de passageiros, edificações operacionais, 

pátios de estacionamento de veículos e obras de reurbanização.

ESPÍRITO SANTO
Terminal Aquaviário de Barra do Riacho (TABR)
Fornecimento de material, equipamentos e serviços na constru-

ção e na montagem do Terminal Aquaviário de Barra do Riacho 

(TABR), em Aracruz.

MINAS GERAIS
Cidade Administrativa de Minas Gerais (CAMG)
Execução das obras de infraestrutura, do Palácio do Governo e 

do Auditório, ambos com projetos de Oscar Niemeyer. Projeto 

localizado em Belo Horizonte.

Túnel de acesso à Cidade Administrativa 
de Minas Gerais (CAMG)
Execução das obras e dos serviços de engenharia para a cons-

trução do túnel de acesso à Cidade Administrativa de Minas 

Gerais, com fornecimento de material e mão de obra.

Regap
Ampliação das instalações da Refinaria Gabriel Passos, em Betim.

Saneamento Arrudas
Execução, com fornecimento total de material, das obras e dos 

serviços de proteção dos interceptores de esgotos laterais ao 

canal do Ribeirão Arrudas, em Belo Horizonte.

Usina José Mendes Júnior
Manutenção industrial na Usina José Mendes Júnior, da Arcelor 

Mittal, em Juiz de Fora.

PARANÁ
Repar
Fornecimento de material, equipamentos e serviços para amplia-

ção da Refinaria Presidente Getúlio Vargas (Repar), em Araucária.

PERNAMBUCO
BR-101 RN-PE
Duplicação e restauração da pista, além da construção de 

quatro pontes, dois viadutos e duas passarelas, e da restau-

ração de três pontes e dois viadutos, entre os municípios de 

Ribeirão e Palmares.

PIAUÍ
Platôs de Guadalupe
Fornecimento, instalação e montagem dos equipamentos hi-

dromecânicos para o Projeto de Irrigação dos Platôs de Guada-

lupe, às margens da Barragem de Boa Esperança, no Rio Parnaíba, 

a 345 quilômetros ao sul de Teresina.

RIO DE JANEIRO
Centro Integrado da Tecnologia da Informação da Petro-
bras (CITI)
Análise de consistência de projeto básico, projeto executivo, 

fornecimento de material, equipamentos, serviços de constru-

ção civil, montagem e interligação de equipamentos de diver-

sos sistemas, comissionamento e testes, apoio à pré-operação 

e à operação assistida, de tal forma a garantir o perfeito fun-

cionamento do CITI.

Manifolds
Fornecimento de material, equipamentos e serviços para cons-

trução e montagem dos Manifolds e de linhas de transferência 

de óleo cru, além da adequação dos sistemas de esgoto e dre-

nagem pluvial do Terminal de Cabiúnas, para a Implementa-

ção de Empreendimentos para a Transpetro/Dutos e Terminais 

(IETR), em Macaé.

Terminal Aquaviário de Ilha Comprida (TAIC)
Fornecimento de material e dos serviços de elaboração de pro-

jeto de detalhamento e de construção civil do píer do novo 

TAIC e da Ponte de Interligação Ilha Comprida –Ilha Redonda, 

no interior da Baía de Guanabara.
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“Mendes Júnior has been working and cooperating with the union in whatever we need since 

1968. it permanently and actively takes part in all union matters and maintains an excellent 

relationship with it. by reading the company’s annual Report we can see that it is recovering 

all the vigor it once had.”

Marcelo cerqueira, executive Director, Minas gerais heavy construction union (sicepot—Mg)
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MaJoR pRoJects in 2009
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RONDÔNIA
BR-429 RO
Carrying our work to build and pave the highway between BR-

364 (Ji–Paraná) and RO-478 (Costa Marques, on the Brazil–Bo-

livia border) and in the subsection between RO-473 (Alvorada do 

Oeste) and the town of Seringueiras (RO), for a total of 82.15 km.

SÃO PAULO
Line 10 Turquoise and Tamanduateí Station
Supplying expert engineering services to draft executive and 

construction plans for the new Tamanduateí Station, Line 10 Tur-

quoise for Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM).

Line 7 Ruby
Design services regarding the fit, remodeling and building of a 

permanent track for Line A — currently Line 7 — Ruby, Com-

panhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), in São Paulo.

Line 2 Green
Carrying out civil works at Lot 6 — Sacomã–Tamanduateí sec-

tion — of the Ana Rosa–Oratório section of the Vila Madalena–

Vila Prudente Line of the São Paulo Subway System.

Merluza
Execution, assembly and industrial maintenance services at 

the Petrobras Production and Exploration Business Unit at the 

Santos Basin.

Replan
Executive project, civil construction, and electromechanical as-

sembly at the Paulínia Refinery (Replan) in Paulínia.

Beltway, lot 5
Carrying out works and building services at the southern sec-

tion of the Mário Covas Beltway between BR-116 (Régis Bit-

tencourt Highway) and the access to Papa João XXIII Avenue 

in Mauá county.

Sesc Belenzinho Unit
Carrying out work related to the partial demolition of existing 

buildings, performing civil engineering services and coordinat-

ing the installation services needed to rebuild and build the fu-

ture Sesc Belenzinho Unit in São Paulo.

Sesc 24 de Maio Unit
Partial demolition of existing buildings, carrying out civil engi-

neering services and coordinating electrical and hydraulic in-

stallation services at the Sesc 24 de Maio unit located in down-

town São Paulo.

Arrudas Sanitation
Supplying all the material and carrying out the work and the 

services related to the protection of the lateral sewer intercep-

tors of the Ribeirão Arrudas canal in Belo Horizonte.

José Mendes Júnior Steelworks
Industrial maintenance at Arcelor Mittal’s José Mendes Júnior 

Steelworks in Juiz de Fora.

PARANÁ
Repar
Supplying the material, the equipment and the services for the 

expansion of the Presidente Getúlio Vargas Refinery (Repar) 

in Araucária.

PERNAMBUCO
BR-101 RN-PE
Lane duplication and restoration, besides building four bridg-

es, two viaducts, and two overhead walkways, while also re-

storing three bridges and two viaducts between Ribeirão and 

Palmares counties.

PIAUÍ
Guadalupe Plateaus
Supplying, installing and assembling the hydro-mechanical 

equipment for the Guadalupe Plateaus irrigation project on the 

banks of Boa Esperança Dam, 345 km south of Teresina on the 

Parnaíba River.

RIO DE JANEIRO
Information Technology Integrated Center at Petrobras 
(CITI)
Analyzing the consistency of the basic project, executive proj-

ect, supplying material and equipment, civil construction servic-

es, assembling and interlinking equipment for various systems, 

commissioning and testing, and supporting pre-operation and 

assisted operations to guarantee CITI runs smoothly.

Manifolds
Supplying material, equipment and services to build and as-

semble Manifolds and crude oil transfer lines, besides ensuring 

the fit of sewage and rain drainage systems at the Cabiúnas 

Terminal to implement ventures at the Transpetro/Pipelines and 

Terminals (IETR) in Macaé.

Ilha Comprida Waterway Terminal (TAIC)
Supplying material and services related to the drafting of a proj-

ect for a detailed plan and the building of the new Taic Pier and 

the Ilha Comprida/Ilha Redonda link bridge in Guanabara Bay.

ALAGOAS
Port of Maceió
Building the container wharf for the Port of Maceió.

BAHIA
Cacimbas–Catu Gas Pipeline (GASCAC) section 3A
Part of an expansion project for gas transportation logistics in 

Brazil, it links the Southeast–Northeast (Gasene) gas pipeline 

grids. Mendes Júnior is in charge of building section 3A of the 

Cacimbas–Catu Gas Pipeline between Itajuipe and Valença 

(BA) counties.

FEDERAL DISTRICT
DF-085 Highway (EPTG) Green Line
Repair works on the DF-085 Highway (EPTG), also known as 

Parque Taguatinga Road, the main link between Brasília and 

Taguatinga.

Digital TV Tower
Building the Digital TV Tower of the Federal District, in Brasilia. 

Besides housing transmission antennas for digital television sig-

nals, the project designed by Oscar Niemeyer also includes an 

area for restaurants, an exhibition center, and an observatory.

Light Rail Vehicle (LRV)
Civil works to implement the Light Rail Vehicle System in Bra-

sília, linking the Brasília International Airport to W3 Avenue. 

It includes earthworks, railway infrastructure, railway super-

structure, special artworks, passenger stations and terminals, 

operational buildings, vehicle parking yards, and re-urbaniza-

tion works.

ESPÍRITO SANTO
Barra do Riacho Waterway Terminal (TABR)
Supplying material, equipment and services to build and assemble 

the new Barra do Riacho Waterway Terminal (TABR) in Aracruz.

MINAS GERAIS
Access to the Minas Gerais Administrative Center (CAMG)
Performing engineering work and services to build the Access 

to the Minas Gerais Administrative Center, and supplying both 

material and labor.

Minas Gerais Administrative Center
Carrying out infrastructure work, building the Government Pal-

ace and the auditorium, both designed by Oscar Niemeyer. This 

project is located in Belo Horizonte.

Regap
Expanding the Gabriel Passos Refinery in Betim.
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The year 2009 was extremely important for Mendes 

Júnior, as it marked the consolidation of the organizational re-

structuring that began in 2007 through the leadership of the 

company’s President, Murillo Valle Mendes. The process culmi-

nated in a redesign of the structure, and two vice presidencies 

and a Human Resources Directorship were created to report 

directly to the President.

Such restructuring has allowed Mendes Júnior to be-

come even more competitive vis-à-vis market demands. The 

proof lies in the positive result achieved in 2009, which brought 

about an 83% increase in gross operating income when com-

pared to 2008, for a total of R$ 1,379.73 million. Such growth 

mainly stems from winning contracts in the oil and gas industry, 

which has benefited from heavy public investment.

The company also counts upon well-defined and well-

structured strategic planning to enable it to guarantee such 

continuous positive results.

Planning means thinking for the future, drafting guide-

lines that allow the company to base itself on its Mission, Vi-

sion and Values to manage to establish actions to be imple-

mented, analyzed and followed-up on to reach its objectives.

Since 2007, the company has used strategic planning 

as one of the pillars to reach its short, mid, and long-term 

objectives, aiming for its vision of the future, which is to be 

recognized as a company that offers “world-class engineering 

solutions” by 2017.

Mendes Júnior formulates its strategic planning for 

five-year periods, always emphasizing the first year of the five-

year period, for which an Enterprise Action Plan is defined as 

the first initiative to set into operation and control its strate-

gic guidelines. The plan is periodically monitored by Mendes 

Júnior through Monthly Management Evaluations that are car-

ried out at the three levels of results within its organizational 

structure. This makes it possible to check each goal and adjust 

actions, thus guaranteeing that the commitments that have 

been defined by the company will achieve the expected results.

In 2009, the company exceeded some of the targets set 

out in its strategic planning, both as regards the volume of 

operations and contracts won as well as in revenues, achiev-

ing positive financial and economic results despite the global 

financial crisis. The forecast of a good year for the company 

came true, and growth was well above expectations.

The process used by Mendes Júnior for its strategic 

business management is based on the model developed by 

Stephen Haines. This methodology consists of five stages and 

it aims for a dense conceptual distinction between strategic 

planning (vision of the future, definition of major strategic ob-

jectives and an analysis of the current situation), and strategic 

management (carrying out management strategies and linking 

them to the business environment).

the Market strategic planning

stRategy
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O ano de 2009 teve grande importância para a Mendes 

Júnior, uma vez que marcou a consolidação da reestruturação 

organizacional iniciada em 2007 e foi conduzida pelo presiden-

te da empresa, Murillo Valle Mendes. O processo culminou no 

redesenho da estrutura, com a criação de duas vice-presidên-

cias e da Diretoria de Recursos Humanos, que se reportam dire-

tamente ao presidente.

Essa reestruturação vem permitindo que a Mendes Jú-

nior esteja cada vez mais competitiva para atender às deman-

das do mercado. Prova disso são os resultados positivos obtidos 

em 2009, com aumento de 83% na receita operacional bru-

ta em relação a 2008, alcançando R$ 1.379,73 milhões. Esse 

crescimento é consequência principalmente da conquista de 

contratos no setor de óleo e gás, que vem recebendo grandes 

investimentos públicos.

Para garantir os seguidos resultados positivos, a em-

presa conta também com um planejamento estratégico bem 

definido e estruturado.

Mercado

Planejar é pensar no futuro, traçar diretrizes que per-

mitam que, a partir de sua Missão, sua Visão e seus Valores, 

a empresa consiga estabelecer as ações a ser implementadas, 

analisadas e acompanhadas visando a atingir seus objetivos.

Desde 2007, a empresa tem no planejamento estraté-

gico um dos pilares para alcançar suas metas em curto, médio 

e longo prazos, apontando para sua visão de futuro, que é ser 

reconhecida, até 2017, como uma empresa de "soluções de 

classe mundial em engenharia".

A Mendes Júnior elabora seu planejamento estratégico 

em períodos de cinco anos, sempre dando ênfase ao primeiro 

ano do quinquênio, para o qual é definido um Plano de Ação 

Empresarial, primeira iniciativa para operacionalização e contro-

le das diretrizes estratégicas. O Plano é monitorado periodica-

mente pela Mendes Júnior, por meio das Avaliações Gerenciais 

Mensais, que acontecem nos três níveis de resultados de sua es-

trutura organizacional e tornam possível a verificação de cada 

meta e o ajuste das ações, garantindo que os compromissos 

definidos pela empresa alcancem os resultados esperados.

Em 2009, a empresa superou algumas das metas estabe-

lecidas em seu planejamento estratégico, tanto no volume de 

operações e contratações quanto nas receitas, com resultados 

econômico-financeiros positivos, apesar da crise financeira mun-

dial. A previsão de um ano bom para a construtora foi concreti-

zada, e o crescimento foi ainda acima do esperado.

O processo utilizado pela construtora Mendes Júnior para 

a gestão empresarial estratégica baseia-se no modelo desenvol-

vido por Stephen Haines. Composta de cinco fases, essa metodo-

logia visa a uma distinção conceitual densa entre o planejamento 

estratégico (visão de futuro, definição dos principais objetivos 

estratégicos e análise da situação atual) e a gestão estratégica 

(operacionalização das estratégias empresariais e a conexão des-

sas com o ambiente de negócios).

planejamento estratégico

estRatégia
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The results expected by the company through its strategic plan-

ning are grouped into five fields:

economic-financial: the capacity of the company to con-
vert the resources invested in its operations into financial 
returns for its shareholders.

human assets: the capacity of the company to attract, 
qualify and retain professionals, thus enabling it to maxi-
mize its results.

technology/processes: the capacity of the company to de-
velop and apply new technologies in its operational and 
business processes, thus transforming products and ser-
vices into value for the organization.

Market/image: the capacity of the company to relate to 
its stakeholders, aiming for a perception of added value 
in its products and services to guarantee customer loyalty 
and market share growth.

qMsR: the capacity of the company to align its actions to 
the expectations of its shareholders, employees, society 
and the environment through the integrated manage-
ment of quality, the environment, occupational health 
and safety, and social responsibility.

To maintain its growth.

To diversify its market.

To have qualified and committed human assets available.

To continue operating profitably.

To be a reference in engineering solutions and business management quality.

To be recognized by the market and by society as an ethical and 

socio-environmentally responsible company that adds value.

stRategic obJectiVes
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Os resultados esperados pela empresa em seu planejamento 

estratégico são agrupados em cinco campos:

econômico-financeiro: capacidade da empresa de conver-
ter os recursos aplicados em suas operações em retorno 
financeiro para os acionistas.

patrimônio humano: capacidade da empresa de atrair, 
qualificar e reter profissionais, de forma a maximizar 
seus resultados.

tecnologia/processos: capacidade da empresa de desen-
volver e aplicar tecnologias novas em seus processos ope-
racionais e de negócios, transformando produtos e servi-
ços em valor para a organização.

Mercado/imagem: capacidade da empresa de se relacio-
nar com seus stakeholders, visando a uma percepção de 
valor agregado em seus produtos e serviços, de forma a 
garantir a fidelização desses clientes e o crescimento de 
seu market share.

qMsR: capacidade da empresa de alinhar suas ações com 
as expectativas dos acionistas e dos colaboradores, da so-
ciedade e do meio ambiente, pela aplicação de uma ges-
tão integrada de qualidade, meio ambiente, segurança e 
saúde ocupacional e responsabilidade social.

Manter seu crescimento.

Diversificar mercado.

Dispor de patrimônio humano qualificado e compromissado.

Continuar operando com lucratividade.

Ser referência em soluções de engenharia e qualidade de gestão empresarial.

Ser reconhecida pelo mercado e pela sociedade como uma empresa ética, 

socioambientalmente responsável, com agregação de valor.

obJetiVos estRatégicos
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the strategic objectives of the Mendes Júnior 
2008–2013 five-year plan are:

são objetivos estratégicos para o quinquênio 
2008–2013 do planejamento da Mendes Júnior:
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To reach these strategic objectives and keep on growing, Mendes Júnior main-

tains an expressive presence in the domestic engineering market. It is also readying 

itself to return to the international market, while sustaining the consistent corporate 

results of recent years.

The company continues operating in the oil and gas industry, one of the least 

impacted ones by the 2008–2009 crisis, and in infrastructure projects. Besides that, 

Mendes Júnior plans to take part in a large number of projects that will come up for 

tender in 2010 due to the 2014 World Cup and the 2016 Olympic Games. In 2010, the 

company plans to increase the scope of its business areas, while also seeking a larger 

share of customers in the private sector.

The company intends to achieve its strategic growth objectives via its excellence 

in engineering and the reliability that it has built up over the years, all based on suc-

cess orientation for its customers, on incorporating maximum value to its investments 

and on appreciating its collective intelligence.

Para alcançar esses objetivos estratégicos e continuar crescendo, a Mendes Jú-

nior participa expressivamente do mercado de engenharia nacional e se prepara para 

retornar ao mercado internacional, mantendo os resultados empresariais consistentes 

dos últimos anos.

A empresa continua atuando no setor de óleo e gás, um dos menos impacta-

dos pela crise de 2008–2009, e nos projetos de infraestrutura. Além disso, está apta 

a participar do grande número de projetos que deve ser licitado ainda em 2010, em 

decorrência da Copa de 2014 e das Olimpíadas de 2016. A construtora planeja para 

2010 incrementar a atuação de suas áreas de negócios, buscando também maior nú-

mero de clientes no setor privado.

A empresa pretende alcançar seus objetivos estratégicos de crescimento pauta-

da pela excelência em engenharia e pela confiabilidade, que, ao longo dos anos, vem 

sendo construída com base na orientação para o êxito de seus clientes, na incorporação 

do máximo valor aos seus investimentos e na valorização de sua inteligência coletiva.

a Vision of sustainability

Although the concept of sustainability and the management structure for the 

theme have grown stronger at companies over the last decade, for many companies 

such as Mendes Júnior this matter is part of its history. The vision of sustainability 

incorporated into all areas of the company translates the commitment of the orga-

nization to society, to the environment, to its customers, employees and suppliers, 

and to communities.

According to the company’s president, Murilo Valle Mendes, “at Mendes 

Júnior the concept of sustainability translates into respect. Respect for the place 

where we live and for the environment that surrounds us. It means the preservation 

of raw materials, the optimization of natural resources and an investment in intel-

lectual development”.

By using proactive environmental and social strategies, Mendes Júnior is at the 

forefront of its industry. The company values its stakeholders by aiming to be among 

the most profitable companies while respecting both the environment and natural 

resources, thus aligning Mendes Júnior with the essence of the triple bottom line: 

economic-financial, social and environmental results.

It is mainly the QMSR Policy, signed by the president and disclosed to all those 

involved in its businesses, that supports this theme within the company. The relation-

ship with the various stakeholders who impact or who are impacted by the company 

is governed by the Ethical Code of Conduct (please see page 59). It is also widely 

disclosed in the Social Responsibility Guide and on the company's website.

Visão De sustentabiliDaDe

Embora o conceito de sustentabilidade e a estrutura de gestão para o tema 

tenham aparecido com maior força nas empresas, na última década, o assunto faz 

parte da história de muitas delas, como é o caso da Mendes Júnior. Incorporada por 

todas as áreas da empresa, a visão de sustentabilidade traduz o compromisso da 

organização com a sociedade, o meio ambiente, os clientes, os colaboradores, os 

fornecedores e a comunidade.

Segundo o presidente da organização, Murillo Valle Mendes, “na Mendes Jú-

nior, o conceito de sustentabilidade se traduz em respeito. O respeito ao lugar onde 

se vive, ao ambiente ao redor. Significa a preservação da matéria-prima, a otimização 

dos recursos naturais e o investimento em desenvolvimento intelectual”.

Utilizando estratégias ambientais e sociais de forma proativa, a Mendes Júnior 

está na vanguarda de seu setor. A empresa valoriza seus stakeholders, com o obje-

tivo de estar entre as empresas mais lucrativas, respeitando o meio ambiente e os 

recursos naturais, o que faz com que esteja alinhada à essência do triple bottom line: 

econômico-financeiro, social e ambiental.

A gestão do tema na empresa é feita principalmente com base na Política de 

QMSR, assinada pelo presidente e divulgada para todos os envolvidos em seus ne-

gócios. O relacionamento com os diversos públicos que impactam a empresa ou são 

impactados por ela é pautado pelo Código de Conduta Ética (ver próxima página), 

também amplamente divulgado no Guia de Responsabilidade Social e no seu website.
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ethical coDe of conDuct

Always act to defend the best interests of the company, maintaining confidentiality about 

its business and operations as well as about its customers’ businesses and information.

Maintain attitudes and behavior that reflects their personal and professional integ-

rity and that does not jeopardize either their own financial security and assets, or 

the company’s.

Honestly recognize faults and mistakes that may happen in the working environment 

and immediately communicate them to their hierarchical superior.

Question directives that are contrary to the principles and values of the company and 

present constructive criticism and suggestions while seeking to enhance the quality 

of the work performed.

Carefully evaluate situations that may characterize a conflict between their interests 

and those of the company, even when they might not cause tangible damage.

Communicate to their managers their connection to companies and/or outside work 

so that there may be mutual knowledge and respect for this principle.

Always choose or hire suppliers based on technical criteria, professionalism, ethics and 

the requirements of the company, basing these choices on predetermined processes 

such as bids or price surveys.

Remain informed and committed both to individual objectives and challenges as well 

as to those facing the team, and be willing to overcome barriers that might hinder 

their achieving results.

Assume responsibility for meeting established objectives and goals, thus seeking ex-

cellence while discharging their functions and meeting the requirements of quality, 

the environment, occupational health and safety, and social responsibility;

Communicate to their manager their level of satisfaction at discharging their func-

tions, as well as any future intention/decision that might require prior knowledge so 

the company can plan its actions.

Respect and preserve the company’s image in any and all outside contacts, both when 

discharging their functions and in social relations.

Not to adopt abusive practices against employees, such as sexual harassment, arro-

gance, pressure, intimidation or threats.

Not to use equipment, material, or other company resources for non-authorized 

private use.

Not to act as a spokesperson for the company when not authorized or qualified to do so.

Mendes Júnior oversees its professionals’ behavior through a set of principles 

set out in its code of ethics. They are:
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cóDigo De conDuta ética

Atuar sempre em defesa dos melhores interesses da empresa, mantendo sigilo sobre 

seus negócios e operações, assim como sobre negócios e informações de seus clientes.

Manter atitudes e comportamentos que reflitam sua integridade pessoal e profissional 

e que não coloquem em risco sua segurança financeira e patrimonial ou a da empresa.

Reconhecer honestamente as falhas e os erros cometidos no ambiente de trabalho e 

comunicar de imediato ao seu superior hierárquico.

Questionar as orientações contrárias aos princípios e valores da empresa e apresentar 

críticas construtivas e sugestões visando a aprimorar a qualidade do trabalho.

Avaliar cuidadosamente situações que possam caracterizar conflito entre os seus inte-

resses e os da empresa, mesmo que não causem prejuízos tangíveis.

Comunicar aos seus chefes sua vinculação a empresas e/ou trabalhos externos, para 

que haja conhecimento e respeito mútuo a esse princípio.

Escolher ou contratar fornecedores sempre com base em critérios técnicos, profissio-

nais e éticos e nas necessidades da empresa, conduzindo-os por meio de processos 

predeterminados, tais como concorrência ou cotação de preços.

Estar informado e comprometido com os objetivos e desafios individuais e de equipe 

e se dispor a transpor barreiras que dificultem a obtenção de resultados.

Assumir a responsabilidade de cumprir objetivos e metas estabelecidas, buscando a 

excelência no cumprimento de suas funções e atendendo aos requisitos de qualidade, 

meio ambiente, segurança e saúde ocupacional e responsabilidade social.

Comunicar ao chefe o seu grau de satisfação no desempenho de suas funções, bem 

como qualquer intenção/decisão futura que possa exigir o conhecimento prévio da 

empresa para o planejamento de suas ações.

Respeitar e preservar a imagem da empresa em todo e qualquer contato externo, 

tanto no exercício de suas funções quanto nas relações sociais.

Não adotar práticas abusivas contra os empregados, como assédio sexual, arrogância, 

pressão, intimidação ou ameaça.

Não utilizar equipamentos, material e outros recursos da empresa para fins particula-

res, não autorizados.

Não se manifestar em nome da empresa quando não autorizado ou habilitado para tal.

A Mendes Júnior orienta a conduta de seus profissionais por meio de um con-

junto de princípios estabelecidos em seu código de ética. São eles:
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Mendes Júnior was built based on the principles of excellence that involve qual-

ity, the environment, occupational health and safety, and social responsibility.

It is committed to growth, while ensuring:

service to customers and stakeholders;

the competence of its professionals;

quality in products and services;

pollution prevention and environmental performance;

risk-prevention as regards occupational health and safety;

corporate social responsibility;

a consistent increase in economic productivity.

At the basis of all these commitments lies continuous improvement, the 

planned implementation of the QMSR Integrated Management System, confor-

mance to NBR ISO 9001, NBR ISO 14001, OHSAS 18001 and SA 8000 standards, 

compliance to legislation and to other related requirements, all according to the na-

ture, characteristics, aspects, hazards, demands and location of each Mendes Júnior 

Trading e Engenharia S.A. venture.

A Mendes Júnior foi construída com base em princípios de excelência que 

envolvem a qualidade, o meio ambiente, a segurança e saúde ocupacional e a res-

ponsabilidade social.

O compromisso é crescer, assegurando:

atendimento ao cliente e às partes interessadas;

competência de seus profissionais;

qualidade dos produtos e serviços;

prevenção da poluição e desempenho ambiental;

prevenção de riscos à segurança e à saúde ocupacional;

responsabilidade social da empresa;

crescimento constante da produtividade econômica.

Na base desse compromisso, estão a melhoria contínua, a implementação pla-

nejada do Sistema de Gestão Integrada de QMSR, a conformidade com as normas 

NBR ISO 9001, NBR ISO 14001, OHSAS 18001 e SA 8000, o atendimento à legislação 

e aos demais requisitos relacionados, de acordo com a natureza, as características, os 

aspectos, os perigos, as demandas e a localização de cada obra da Mendes Júnior 

Trading e Engenharia S.A.

política De qMsR
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Mendes Júnior is managed by a president who is both the Chairman of the 

Board and the Director-President; two vice-presidents (Corporate Affairs and Mar-

ket) and eight directors who report directly to the president: Human Resources, 

Finance, Engineering, Management and the business areas.

Mendes Júnior projects are split into four business areas: Center–South, Cen-

ter–North, Industrial Business, and Oil and Gas, as described below:

oil and gas: it has accounted for a large share of the company’s op-
erational income in recent years. it develops engineering solutions in 
integrated projects for offshore platforms and for oil and gas extrac-
tion and production.

industrial business: it carries out building and industrial assembly 
projects in the steelmaking, mining, thermoelectric, and intelligent 
industrial complexes industries. this area also provides maintenance 
services for oil extraction platforms, steelmaking plants and industrial 
oil and gas units.

infrastructure: projects that include building highways, expressways, 
bridges, viaducts, intermodal terminals, railways, airports, hydroelec-
tric power plants, ports, subway systems and general sanitation works 
(collection, treatment, water distribution and sanitary or industrial ef-
fluent treatment).

ManageMent
organizational structure
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A Mendes Júnior é administrada por um presidente, que acumula as funções 

de presidente do Conselho de Administração e diretor-presidente; dois vice-presi-

dentes (Assuntos Corporativos e Mercado) e oito diretores, que respondem direta-

mente ao presidente: Recursos Humanos, Finanças, Engenharia, Administração e 

áreas de negócios.

Os projetos da Mendes Júnior são divididos em quatro áreas de negócios: Cen-

tro–Sul, Centro–Norte, Negócios Industriais e Óleo e Gás, que atuam da seguinte forma:

óleo e gás: responsável pela maior parte da receita operacional da 
empresa nos últimos anos, desenvolve soluções de engenharia em pro-
jetos integrados para plataformas offshore, de extração e de produ-
ção de óleo e gás.

negócios industriais: executa projetos de construção e montagem in-
dustrial nos segmentos de siderurgia, mineração, termelétricas e com-
plexos industriais inteligentes. essa área também atua na prestação de 
serviços de manutenção para plataformas de extração de petróleo, in-
dústrias siderúrgicas e unidades industriais de petróleo e gás.

infraestrutura: projetos que incluem a construção de estradas, vias ex-
pressas, pontes, viadutos, terminais intermodais, ferrovias, aeropor-
tos, hidrelétricas, portos, metrôs e saneamento em geral (captação, 
tratamento, distribuição de água e tratamento de efluentes sanitários 
ou industriais).

gestão
estrutura organizacional
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The Integrated Management System Procedures (IMSP) involve the corpora-

tion and define how the requirements are implemented, maintained and monitored 

throughout the company. They encompass topics such as human resources man-

agement, communications, job mobilization and demobilization, procurement and 

contracting, project management methodology, environmental management, oc-

cupational health and safety management, and social responsibility management, 

among others.

As per the circumstances of each project, some of these procedures may be 

complemented by specific work instructions. In such cases, the same basic premises 

of the respective corporate procedure are maintained and will be critically analyzed 

and approved by the QMSR area to ensure their compliance with the requirements 

of the company’s Integrated Management System.

integRateD ManageMent systeM

pRoceDuRes
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Mendes Júnior’s Integrated Management System (IMS) guides company 

management in issues related to quality, the environment, occupational health and 

safety, and social responsibility (QMSR).

The IMS encompasses Mendes Júnior’s entire scope and comprises the follow-

ing steps: design, development, building, assembly, maintenance and management 

of associated jobs and services in general in the segments of civil, electrical, and 

mechanical engineering.

O Sistema de Gestão Integrada (SGI) da Mendes Júnior orienta a administração 

da empresa nas questões ligadas à qualidade, ao meio ambiente, à saúde e segurança 

e à responsabilidade social (QMSR).

O SGI abrange todo o escopo da Mendes Júnior, compreendendo as seguintes 

etapas: projeto, desenvolvimento, construção, montagem, manutenção e gerencia-

mento de obras e serviços associados em geral nos segmentos de engenharia civil, 

elétrica e mecânica.

Os Procedimentos do Sistema de Gestão Integrada (PSGI) são corporativos e 

definem como os requisitos são implantados, mantidos e monitorados em toda a 

empresa. Abrangem temas como gestão de recursos humanos, comunicação, mobi-

lização e desmobilização de obras, compras e contratação, metodologia para gestão 

de projetos, gestão ambiental, gestão de segurança e saúde ocupacional, gestão da 

responsabilidade social, entre outros.

Conforme as particularidades de cada projeto, alguns desses procedimentos 

podem ser complementados por instruções de trabalho específicas. Nesses casos, 

devem manter as mesmas premissas básicas do procedimento corporativo respectivo 

e serão analisados criticamente e aprovados pela área de QMSR, com a finalidade de 

assegurar o atendimento dos requisitos do Sistema de Gestão Integrada da empresa.

sisteMa De gestão integRaDa

pRoceDiMentos
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In August 2009, Mendes Júnior began relying on a Code of Ethical Conduct 

for Information Technology (IT) to guide the teams involved in the Information Tech-

nology and Information Security areas of the company and to explain the principles 

and values that guide the actions of the employees in these areas, thus ensuring 

information alignment and providing transparency to users.

Proposed by the Administration Management, the Code of Ethical Conduct 

for IT was created with the support of advisors and debated internally with represen-

tatives from the IT, Legal and Human Resources areas, and with the Headquarters 

employees’ representative.

The code also encompasses the behavior guidelines for outside suppliers, who 

must also be aligned with Mendes Júnior information security practices.

infoRMation secuRity

RisK ManageMent

“as a board Member, i maintain close, positive relations with Mendes Júnior and i consider its 

annual Report to be consistent and quite relevant.”

eduardo Mendes, shareholder
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Em agosto de 2009, a Mendes Júnior passou a contar com o Código de Con-

duta Ética da Tecnologia da Informação (TI) para orientar a equipe das áreas de Tec-

nologia da Informação e Segurança da Informação e explicitar os princípios e valores 

que norteiam as ações dos colaboradores dessas áreas, garantindo o alinhamento das 

informações e a transparência no atendimento aos usuários.

Proposto pela Gerência de Administração, o Código de Ética da TI foi criado 

com o apoio de consultoria e debatido internamente com representantes das áreas 

de TI, Jurídica e Recursos Humanos e com o representante dos empregados da Ad-

ministração Central.

O código abrange ainda as diretrizes de conduta para os fornecedores exter-

nos, que também devem estar alinhados às práticas de segurança da informação 

da Mendes Júnior.

Although it knows about, and informally monitors, the main risks to its business, 

Mendes Júnior still does not have a risk management policy that has been defined and 

implemented at corporate level. This is one of its strategic planning objectives, and 

in 2010 the company must begin work to define the guidelines to draft such a policy.

Even without a formal map of the risks it is exposed to, the company takes into 

account those risks it is already aware of (technical, taxes, contractual, strikes, among 

others) when evaluating business opportunities, something that results in a higher 

level of quality for its projects and greater safety as regards their selection.

The company also pays attention to those opportunities where it can offer al-

ternatives that are more competitive, mainly when practicing good engineering solu-

tions and excellence in the final product, thus adding more value for its customers. 

Furthermore, by means of proactive actions in its projects Mendes Júnior can over-

come possible problems without damaging its planning.

Embora tenha conhecimento e monitore os principais riscos relacionados aos 

seus negócios, a Mendes Júnior ainda não possui uma política de gestão de riscos 

definida e implementada corporativamente. Esse é um dos objetivos de seu planeja-

mento estratégico, e a empresa deve, já em 2010, iniciar um trabalho de definição de 

diretrizes para a elaboração de tal política.

Mesmo sem um mapa formal dos riscos aos quais está exposta, a empresa leva 

em consideração aqueles conhecidos por ela (técnicos, tributários, contratuais, greves, 

entre outros) quando avalia oportunidades de negócios, o que resulta em maior qua-

lidade para seus projetos e maior segurança na escolha desses.

A empresa está atenta também às oportunidades em que pode oferecer alter-

nativas mais competitivas, principalmente no exercício de uma boa solução de enge-

nharia e excelência no produto final, agregando mais valor para seus clientes. Além 

disso, por meio de ações proativas em seus projetos, a Mendes Júnior está apta a 

contornar possíveis problemas sem prejudicar seu planejamento.

seguRança Da infoRMação

gestão De Riscos

“como membro do conselho, tenho uma relação estreita e positiva com a Mendes Júnior e 

considero seu Relatório anual consistente e de bastante relevância.”

eduardo Mendes, acionista

G
es

tã
o



72

Mendes Júnior Relatório anual 2009
73

Mendes Júnior annual Report 2009

M
an

ag
em

en
t

MenDes JÚnioR ManageMent systeM

execution of 

work / services

planning

Methodologies  
of Work and 

Training

Plan for Action

People

Finance

Equipment

Materials

Information 
Security

Quality

Safety and Health

Environment

Corporate Social 
Responsibility

Feedback to 
Mendes Júnior 
management 

System

improvements

control

RESULTS CENTERS

BUSINESS AREAS PROJECTSCOMPANY

Demobilization

Conclusion of 
Works / Services

Submission of 
Documentation

Corrective Actions

Preventive Actions

Monitoring

AGMs

Audits

Critical Analysis

CUSTOMERS

Objectives and 

Goals

Document Control

Records

Audits

Measurement, 

Analysis and 

Improvement

Critical Analysis by 

Management

Information 

Security

INTEGRATED

MANAGEMENT 

SYSTEM

Shareholders

Employees

Suppliers

Society

OTHER 

STAKEHOLDERS

BUSINESS

PROJECTS

contracts

Scope

Requisites

Specifications

planning

Bases for Winning 
Business — BCN

Integrated 
Management Plan

Procedures

AGMs

Mobilization

Functional Areas

proposals

Estimates and 
Proposals

Analysis of 
Requisites

business 

DeVelopMent

G
es

tã
o

Realização da 

obra / serviço

planejamento

Metodologias 
de Trabalho e 
Treinamento

Plano para Ação

Pessoas

Finanças

Equipamentos

Materiais

Segurança da 
Informação

Qualidade

Segurança  
e Saúde

Meio Ambiente 
Responsabilidade 
Social Empresarial

Retroalimentação 
do Sistema  
de Gestão  

Mendes Júnior

Melhorias

controle

CENTRO DE RESULTADOS

ÁREAS DE NEGÓCIOS PROJETOSEMPRESA

Desmobilização

Entrega da  
Obra / Serviço

Entrega da 
Documentação

Ações  
Corporativas

Ações  
Preventivas

Monitoramento

AGMs

Auditorias

Análise Crítica

CLIENTES

Objetivos  

e Metas

Controle de 

Documentos

Registros

Auditorias

Medição,  

Análise  

e Melhoria

Análise Crítica  

pela Direção

Segurança da 

Informação

SISTEMA 

DE GESTãO 

INTEGRADA

Acionistas

Colaboradores

Fornecedores

Sociedade

OUTRAS 

PARTES 

INTERESSADAS

NEGÓCIO

sisteMa De gestão MenDes JÚnioR

PROJETOS

contratos

Escopo

Requisitos

Especificações

planejamento

Bases para a 
Conquista do 
Negócio (BCN)

Plano Gestão 
Integrada

Procedimentos

AGMs

Mobilização

Áreas Funcionais

propostas

Orçamento e 
Propostas

Análise de 
Requisitos

Desenvolvimento 

de negócios









80

Mendes Júnior Relatório anual 2009
81

Mendes Júnior annual Report 2009

Respect for human beings is one of the fundamental values at Mendes Júnior. 

Therefore, it is present in its relations with all the audiences that are involved, either 

directly or indirectly, in its activities: employees, customers, partners, suppliers, and 

the community, among others.

Guidelines for this relationship can be found in the company's Strategic Plan-

ning and in its QMSR policy. In Planning, besides human assets being one of the result 

fields, its strategic objectives include having qualified and committed human assets 

available and being recognized by both the market and society as being a company 

that is ethical, socio-environmentally responsible, and one that adds value to society. 

Among the seven commitments of the QMSR policy, four of these are related to 

Mendes Júnior’s social responsibility: providing services to customers and other stake-

holders; the competence of its professionals, risk-prevention as regards occupational 

health and safety, and corporate social responsibility.

The Human Resources area, which was redesigned in 2009, has become one of 

the company directorships as part of the organization’s constant learning and updat-

ing process after it perceived the changes happening in human resources manage-

ment throughout the world.

Now acting strategically to support the company's mid and long-term plans, 

the Human Resources Area (DRH) was conceived as a Strategic Project responsible for 

bringing to fruition, from a Human Resources perspective, Mendes Júnior’s vision of 

the future: to offer world-class engineering solutions by 2017.

The DRH vision derives from corporate guidelines and it has set itself the 

goal of being a benchmark in people management support by focusing on business 

results in the engineering market. Thus, it endeavors to develop its professionals to 

make them even more qualified and satisfied, which is the guiding principle under-

pinning the company's policy.

This area’s restructuring sought to gain ample support from the company’s 

leaders, and it is sponsored by Mendes Júnior’s president, Murillo Valle Mendes; it is 

centered on a permanent process to build the team’s skills.

social peRfoRMance

employees

Relations guided by ethics

“as an employees’ representative, my mission is to listen to the professionals, take their con-

cerns to Mendes Júnior’s management and then bring them feedback. i believe the Mendes 

Júnior report is a complete one, with quite an emphasis on social issues.”

Davidson henrique silva de araújo, employees’ representative

So
ci

al
 p

er
fo

rm
an

ce

Redesenhada em 2009, a área de Recursos Humanos passou a ser uma das 

diretorias da empresa, como parte de um processo constante de aprendizagem e atu-

alização da organização, que percebeu as mudanças que vêm acontecendo na gestão 

de recursos humanos em todo o mundo.

Passando a atuar estrategicamente a fim de dar suporte aos planos de médio 

e longo prazos da empresa, a Diretoria de Recursos Humanos (DRH) foi concebida 

como um Projeto Estratégico e com a responsabilidade de tornar real, sob a ótica de 

recursos humanos, a visão de futuro da Mendes Júnior: oferecer soluções de classe 

mundial em engenharia, até 2017.

Derivada da diretriz corporativa, a visão da DRH estabeleceu como objetivo ser 

referência no suporte à gestão de pessoas, com foco em resultados empresariais no 

mercado de engenharia. Para isso, busca desenvolver seus profissionais a fim de torná-

los cada vez mais qualificados e satisfeitos, princípio norteador da política da empresa.

A reestruturação da área procurou ter amplo engajamento das lideranças da 

empresa, sendo patrocinada pelo presidente da Mendes Júnior, Murillo Valle Mendes, 

e está centrada num processo permanente de capacitação da equipe.

colaboradores

O respeito ao ser humano é um dos valores fundamentais da Mendes Júnior. 

Por isso, está presente nas relações com todos os públicos envolvidos direta ou in-

diretamente em suas atividades: colaboradores, clientes, parceiros, fornecedores e 

comunidade, entre outros.

As diretrizes para esse relacionamento encontram-se no Planejamento Estra-

tégico da empresa e em sua Política de QMSR. No Planejamento, além de ser o 

patrimônio humano um dos campos de resultados, são objetivos estratégicos dis-

por de patrimônio humano qualificado e compromissado e ter reconhecimento por 

parte do mercado e da sociedade por ser uma empresa ética, socioambientalmente 

responsável e que agrega valor à sociedade. Entre os sete compromissos da Política 

de QMSR, quatro são relacionados ao desempenho social da Mendes Júnior: atendi-

mento ao cliente e às partes interessadas; competência dos profissionais; prevenção 

de riscos à segurança e à saúde ocupacional, e responsabilidade social da empresa.

DeseMpenho social

Relações pautadas pela ética

“como representante dos empregados, tenho a missão de escutar os profissionais e de levar ao 

conhecimento da Mendes Júnior suas solicitações, para depois dar a eles um feedback. consi-

dero o Relatório da Mendes Júnior completo, com bastante ênfase nas questões sociais.”

Davidson henrique silva de araújo, representante dos empregados
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The strategic objectives of the Human Resources Directorship were defined 

through different initiatives and actions that will be carried out to achieve the fol-

lowing goals:

guarantee the supply of hR in the quantity, quality and timeframe re-
quired for the business.

Make available specialized and differentiated technical support for hR 
area customers.

ensure alignment between the structure and strategy of the hR area 
and the Mendes Júnior structure and business strategy.

have hR who are qualified and aligned with the Mendes Júnior business.

guarantee alignment between hR practices and their respective appli-
cation by company leaders.

have available differentiated business communications that is compat-
ible with company requirements.

offer employment and working conditions that are compatible with 
the engineering market.

All this means that Mendes Júnior faces the challenge of advancing safely into 

the future without losing its essential characteristics. Human resources management 

will surely play a decisive role in this process.

“Mendes Júnior is very skillful at solving conflict or problems 

among its stakeholders, which has always led to satisfactory 

solutions both for the company and its employees.”

José antônio cruz, president, Minas gerais state heavy construction 
workers’ union (siticop)
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Os objetivos estratégicos da Diretoria de Recursos Humanos foram definidos 

com diferentes iniciativas e ações, que serão executadas para atingir as seguintes metas:

garantir suprimento de Rh em quantidade, qualidade e prazo requeri-
do para o negócio.

Disponibilizar suporte técnico especializado diferenciado para os clien-
tes da área de Rh.

assegurar alinhamento entre a estrutura e estratégia da área de Rh e a 
estrutura e estratégia empresarial da Mendes Júnior.

Dispor de Rh capacitado e alinhado com o negócio da Mendes Júnior.

garantir o alinhamento entre as práticas de Rh e a sua efetiva aplicação 
pelos líderes da empresa.

Dispor de comunicação empresarial diferenciada e compatível com as 
necessidades da empresa.

Dispor de condições de emprego e trabalho compatíveis com o mercado 
de engenharia.

Tudo isso faz com que o desafio da Mendes Júnior seja o de avançar com segu-

rança na direção do futuro, mas sem perder suas características essenciais. Certamen-

te, a gestão de recursos humanos terá papel decisivo nesse processo.

“a Mendes Júnior tem muita habilidade na resolução de con-

flitos ou problemas entre as partes interessadas, sempre resul-

tando em soluções satisfatórias tanto para a empresa como 

para os empregados.”

José antônio cruz, presidente do sindicato dos trabalhadores nas indús-
trias da construção pesada do estado de Minas gerais (siticop)
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* This survey takes into account the operations of Mendes Júnior Trad-

ing e Engenharia S. A. and the joint ventures in which the company 

has participation, in accordance with its share of the works.

** Considered trainees and part-time, regardless of where they work.

by age bRacKet**

by contRact type****

Up to 25 1,466

From 26 to 30 1,209

From 31 to 40 1,751

From 41 to 50 1,158

Over 51 797

total 6,381

Interns 30

Part-time 161

by eMployMent type**

Administrative 839

Apprenticeship 68

Specialist 340

Internship 30

Executive 12

Management 433

Operational 4,659

total 6,381

pRofile of eMployees in 2009

by genDeR* by Region**

1

2

1

4
3

2

1 Men 5,943

2 Women 438

1 Southeast region 4,400

2 Northeast region 689

3 South region 666

4 Center–West region 435

D
es

em
pe

nh
o 

so
ci

al

peRfil Dos colaboRaDoRes eM 2009

poR faixa etáRia**

Até 25 anos 1.466

De 26 a 30 anos 1.209

De 31 a 40 anos 1.751

De 41 a 50 anos 1.158

Acima de 51 anos 797

total 6.381

* Este levantamento considera as operações da Mendes Júnior Trading 

e Engenharia S. A. e os consórcios dos quais a empresa participa, de 

acordo com seu percentual de participação.

** Considerados estagiários e meio período, independentemente da re-

gião em que trabalhem.

poR tipo De contRato**

Estagiários 30 

Meio-período 161

poR tipo De eMpRego**

Administrativo 839

Aprendiz 68

Especialista 340

Estagiário 30

Executivo 12

Management 433

Operacional 4.659

total 6.381

poR gêneRo* poR Região**

1

2

1 Homens 5.943

2 Mulheres 438

4
3

2

1

1 Região Sudeste 4.400

2 Região Nordeste 689

3 Região Sul 666

4 Região Centro–Oeste 435
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by age bRacKet

Up to 25 1,160

From 26 to 30 990

From 31 to 40 1,440

From 41 to 50 835

Over 51 436

total 4,861
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DesligaMentos eM 2009

poR faixa etáRia

Até 25 anos 1.160

De 26 a 30 anos 990

De 31 a 40 anos 1.440

De 41 a 50 anos 835

Acima de 51 anos 436

total 4.861

poR gêneRo poR Região

1

2

1 Homens 4.688

2 Mulheres 173 1

4
3

2

1 Região Sudeste 3.530

2 Região Nordeste 841

3 Região Centro–Oeste 171

4 Região Sul 319
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DisMissal in 2009

by genDeR by Region

1

2

1 Men 4,688

2 Women 173 1

4
3

2

1 Southeast region 3,530

2 Northeast region 841

3 Center–West region 171

4 South region 319
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RepResentatiVes

At Headquarters, as well as for each project, employees elect a representative 

to facilitate communications with senior management on matters related to the SA 

8000 standard.

tRaining anD huMan DeVelopMent

Mendes Júnior understands that the sustainability of its business depends on 

preparing its employees for the challenges of the future, and so it continually invests 

in updating and building the skills of its professionals to remain competitive. Thus, it 

invested R$ 925,322 in training and development in 2009.

Among the most important programs were:

integration program: the first training program attended by employees 
to facilitate their adaption process upon joining the company.

individual Development program (iDp): it is being redesigned to devel-
op behavior that is essential to leaders. it is aligned with company val-
ues and focuses on the results defined in strategic planning, complying 
with the new direction taken by the company.

languages program: its objective is to analyze the requirements of the 
company as regards the international communication requirements of 
its employees as the company focuses on bidding for international con-
tracts in coming years.

professional qualification program: it seeks to accelerate and qualify 
the learning curve of Mendes Júnior’s young professionals so they will 
be ready to respond to the first business challenges that will be pre-
sented to them. it aims for growth, business sustainability and fit to 
market demands.
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RepResentantes

Na Administração Central, assim como em cada projeto, é eleito pelos colabo-

radores um representante para facilitar a comunicação com a alta direção nos assun-

tos relacionados à norma SA 8000.

tReinaMento e DesenVolViMento huMano

A Mendes Júnior entende que a sustentabilidade de seu negócio depende 

da preparação de seus colaboradores para as conquistas do futuro e, com o objeti-

vo de manter-se competitiva, investe continuamente na atualização e na capacita-

ção de seus profissionais. Em 2009, foram investidos R$ 925.322 em treinamento  

e desenvolvimento.

Entre os programas mais importantes nesse sentido, estão:

programa de integração: primeiro treinamento que o colaborador rece-
be na empresa, facilitando seu processo de adaptação.

programa de Desenvolvimento individual (pDi): vem sendo redesenha-
do com o objetivo de desenvolver comportamento essencial às lide-
ranças, alinhado aos valores empresariais e com foco nos resultados 
definidos no planejamento estratégico, atendendo ao novo direciona-
mento da empresa.

programa de idiomas: tem como objetivo analisar as necessidades empre-
sariais de comunicação internacional de seus colaboradores, com foco na 
retomada dos contratos internacionais previstos para os próximos anos.

programa de formação de profissionais: procura acelerar e qualificar a 
curva de aprendizagem dos jovens profissionais da Mendes Júnior para 
que eles possam estar preparados para responder aos primeiros desa-
fios empresariais que lhes serão apresentados, visando ao crescimento, 
à sustentabilidade do negócio e à adequação às exigências do mercado.
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functional categoRy total hours employees in the category hours per employee

Central management professionals 128,881 1,852 70

Local management professionals 409,001 10,184 40

Service providers 154,792 1,813 85

total 692,674 13,849 50

aVeRage tRaining houRs in 2009

tRaining types total hours

Operational technician 246,515

Development 54,634

Other training 391,525

total 692,674
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categoRia funcional carga horária total colaboradores/categoria horas/colaborador

Profissionais gestão central 128.881 1.852 70

Profissionais gestão local 409.001 10.184 40

Prestadores de serviços 154.792 1.813 85

total 692.674 13.849 50

MéDia De hoRas De tReinaMento eM 2009

tipos De tReinaMento carga horária total

Técnico-operacional 246.515

Desenvolvimento 54.634

Outros treinamentos 391.525

total 692.674
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“Relations between Mendes Júnior and the 

union could not be better. the company of-

fers great support and participation in work-

ing commissions. the company’s participation 

in events sponsored by sinicon adds to the 

union’s reputation and seriousness.”

Darcylo de carvalho laborne e Valle, executive Di-
rector, national heavy construction trade associa-
tion (sinicon)

health 17.626.894,98

Health plan* 2.166.799,36

Dental plan** 2.166.799,36

fooD 21.065.410,59

Refectory 13.965.079,52

Meal voucher 4.624.061,96

Food voucher 545.512,18

Staples basket*** 1.930.756,92

gRoup life insuRance 1.817.564,86

Group life insurance**** 1.817.564,86

eMployees tRanspoRt 11.414.921,59

Contracted by company 7.660.238,50

Transport voucher***** 3.754.683,09

plR 5.273.366,27

PLR — 2008****** 5.273.366,27

gRanD total 57.198.158,30

benefits

Mendes Júnior believes that benefits are an essential 

part of a remuneration package, and that among other factors, 

they have the capacity to attract and retain the best profession-

als in the marketplace. The company offers a portfolio of ben-

efits that are competitive within the sector and, among them, 

are health plan, food assistance, transport, group life insurance, 

and the inclusion of all employees in the profit sharing program.

All employees contracted by Mendes Júnior are pro-

tected by Collective Labor Agreements or Conventions, and 

such accords are limited to the region/base of operation of 

each union where the company operates. The accords relating 

to the Profit Sharing (PLR) are negotiated with the employees’ 

respective unions.

Values DestineD foR benefits in 2009 (R$)

*Health Insurance extended to: all employees of central management, 

that is, contracted and administered by the Central Management (re-

gardless of the working location); to those local management profes-

sionals working in the Central Management and offices of Sao Paulo, Rio 

de Janeiro and Brasilia, and to all employees who participate in projects 

in which this benefit is demanded by the customer.** For employees of 

local management in projects in which this benefit is demanded by the 

customer. ***Supplied as per the demands of the Collective Work Con-

vention for each region where the company has projects.****A single 

policy for all employees within the company (irrespective of whether ad-

ministered by the head office or by the project). *****For all employees 

within the company.******For all employees within the company. Refers 

to the results of 2008 and paid in 2009.
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benefícios 

A Mendes Júnior acredita que os benefícios são parte 

essencial da remuneração e que, entre outros fatores, têm a 

capacidade de atrair e reter os melhores profissionais do merca-

do. A empresa oferece uma carteira de benefícios competitiva 

dentro do setor e, entre eles, estão plano de saúde, alimentação, 

transporte, seguro de vida em grupo e a inclusão de todos os 

colaboradores no programa de participação nos resultados.

Todos os contratados da Mendes Júnior são protegidos 

por acordos ou convenções coletivas de trabalho, e tais acordos 

se limitam à região/base de ação de cada sindicato, nos locais 

onde a empresa atua. Os acordos de participação nos lucros e 

resultados (PLR) são negociados com os diferentes sindicatos de 

seus colaboradores.

“o relacionamento entre a Mendes Júnior e 

o sindicato é o melhor possível, com grande 

respaldo e participação nas comissões de tra-

balho. a participação da empresa em even-

tos patrocinados pelo sinicon traz prestígio e 

seriedade para o sindicato.”

Darcylo de carvalho laborne e Valle, diretor-exe-
cutivo do sindicato nacional da indústria da cons-
trução pesada (sinicon)

saÚDe 17.626.894,98

Plano de saúde* 15.460.095,62

Plano odontológico** 2.166.799,36

aliMentação 21.065.410,59

Refeitório 13.965.079,52

Vale-refeição 4.624.061,96

Vale-alimentação 545.512,18

Cesta básica*** 1.930.756,92

seguRo De ViDa eM gRupo 1.817.564,86

Seguro de vida em grupo**** 1.817.564,86

tRanspoRte De colaboRaDoRes 11.414.921,59

Contratado pela empresa 7.660.238,50

Vale-transporte***** 3.754.683,09

plR 5.273.366,27

PLR — 2008****** 5.273.366,27

total geRal 57.198.158,30

ValoRes DestinaDos a benefícios eM 2009 (R$)

*Seguro-saúde extensivo a todos os colaboradores de gestão centra-

lizada, ou seja, admitidos e administrados pela Administração Central 

(independentemente do local de trabalho); profissionais de gestão lo-

cal que trabalham na Administração Central e escritórios de São Paulo, 

Rio de Janeiro e Brasília; e colaboradores que atuam em projetos em 

que esse benefício é exigido pelo cliente. ** Para colaboradores de 

gestão local em projetos em que esse benefício é exigido pelo cliente. 

***Fornecida conforme exigência da convenção coletiva de trabalho 

de cada região onde a empresa tem projetos. ****Apólice única para 

todos os colaboradores da empresa (independentemente de serem 

administrados pela sede ou pelo projeto). ***** Para todos os colabo-

radores da empresa. ******Para todos os colaboradores da empresa. 

Referente aos resultados de 2008 e pago em 2009.
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noRMal RetiReMent 892,08

Early retirement 1.664,88

Disability retirement 13,6

Total benefits paid 2.570,57

benefits paiD in 2009 (in R$ thousanD)

sponsoRs 2.133,6

Participants 991,79

Self-sponsored 88,8

Total 3.214,2

contRibutions ReceiVeD (in R$ thousanD)

pRiVate pension

As a supplement to the Social Security Pension (INSS), 

Mendes Júnior has offered a Retirement Benefits Plan since 1991. 

The plan is managed by Mendesprev Sociedade Previdenciária.

A new model for the retirement plan was approved by 

the Secretariat of Supplementary Retirement Funds at the end 

of 2009, and it will be implemented in 2010.

health anD safety 
inDicatoRs in the woRKplace

%

IR (Injury rate)* 2,13

OSR (Occupational sickness rate)** 0,09

TDL (Total days lost)*** 15,82

TA (Total absenteeism)**** 1,27

Total number of deaths in the period***** 1

Mendes Júnior has constantly sought to improve and 

develop new techniques related to its activities to protect its 

employees’ integrity and working capacity.

Besides complying with the applicable health and safety 

legislation and its regulatory norms, Mendes Júnior reinforces 

its actions by meeting SA 8000 requirements, whose main ob-

jective is to provide a safe and healthy working environment, as 

it implements the appropriate measures to prevent accidents 

and damage to its employees’ health. The company’s health 

management service is fully computerized and integrated with 

the areas of work safety, human resources and planning.

health anD safety

* IR: takes into consideration accidents with injuries requiring time off work, accidents without time off work, and accidents en route to the workplace, 

of employees of Mendes Júnior/partnerships and sub contracting companies. **OSR: has as its denominator, the reference of “possible hours worked” 

and does not include overtime, and does not exclude those hours lost due to absenteeism. ***TDL: takes into consideration all the days lost due to 

typical accidents and those occurring en route to the workplace, of employees of Mendes Júnior/partnerships and sub contracting companies. ****TA: 

refers to absenteeism caused by a medical condition which is more than or equal to one day, for any whatsoever reason (accidents, common sickness, 

etc.). Altered multiplying factor in the formula of absenteeism from 200,000 to 100. Alteration in the divisor of the rate of injuries from K 71 to K 105. 

*****Total number of deaths: takes into consideration only fatal accidents occurring on Mendes Júnior job sites or Partnerships in which Mendes Júnior 

is the leader. Total Hours Worked: takes into consideration all hours worked by Mendes Júnior/partnerships and sub contracting companies.
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pReViDência pRiVaDa

Com o objetivo de suplementar a aposentadoria da Pre-

vidência Social (INSS), a Mendes Júnior concede, desde 1991, o 

Plano de Benefícios, com a administração da Mendesprev So-

ciedade Previdenciária.

No final de 2009, foi aprovado pela Secretaria de Previ-

dência Complementar um novo modelo de plano de previdên-

cia, que será implementado em 2010.

aposentaDoRia noRMal 892,08

Aposentadoria antecipada 1.664,88

Aposentadoria por invalidez 13,6

Total de benefícios pagos 2.570,57

benefícios pagos eM 2009 (eM MilhaRes R$)

patRocinaDoRas 2.133,6

Participantes 991,79

Aposentadoria por invalidez 88,8

Total de benefícios pagos 3.214,2

contRibuições RecebiDas (eM MilhaRes R$)

Visando proteger a integridade e a capacidade de trabalho 

de seus colaboradores, a Mendes Júnior está sempre procurando 

melhorar e desenvolver novas técnicas ligadas às suas atividades.

Além de cumprir a legislação aplicável à saúde e à seguran-

ça e suas normas regulamentadoras, a Mendes Júnior reforça suas 

ações com os requisitos da SA 8000, que tem como um dos objeti-

vos proporcionar ambiente de trabalho seguro e saudável, implan-

tando medidas adequadas para prevenir acidentes e danos à saúde 

de seus empregados. A gestão de saúde da empresa é totalmente 

informatizada e integrada com as áreas de segurança do trabalho, 

recursos humanos e de planejamento.

saÚDe e seguRança

inDicaDoRes De saÚDe
e seguRança no tRabalho

%

TL (Taxa de lesões)* 2,13

TDO (Taxa de doenças ocupacionais)** 0,09

TDP (Total de dias perdidos)*** 15,82

TA (Total de absenteísmo)**** 1,27

Total de óbitos no período***** 1

* TL: foram considerados lesões os acidentes com afastamento, acidentes sem afastamento e acidentes de trajeto de colaboradores da Mendes Júnior 

/ consórcios e de empresas subcontratadas. ** TDO: tem como denominador a referência de horas trabalhadas e não considera subcontratados. *** 

TDP: foram considerados todos os dias perdidos por causa de acidentes típicos e de trajeto ocorridos com colaboradores da Mendes Júnior / consór-

cios e empresas subcontratadas. **** TA: refere-se ao absenteísmo de causa médica maior ou igual a um dia, por qualquer motivo (acidente, doença 

comum, etc.). Tem como denominador a referência de dias trabalhados e não considera subcontratadas. ***** Total de óbitos: considerado somente 

o acidente fatal ocorrido em obras da Mendes Júnior ou em consórcios em que a empresa é líder. Total de horas trabalhadas: foram consideradas as 

horas trabalhadas da Mendes Júnior/consórcios e empresas subcontratadas.
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custoMeRs

As part of its relationship policy with its stakeholders, Mendes Júnior is con-

stantly evaluated by its customers. In the case of Petrobras, the evaluation is done 

on their own initiative through a tool named Performance Evaluation Bulletin (BAD), 

which takes into account issues such as quality, safety, environment, and social 

responsibility, among others. The frequency of these evaluations varies according 

to the contract.

Every six months, customers who do not have their own evaluation tool fill in 

a document drafted by Mendes Júnior. In 2009, the evaluation as regards the com-

pany's performance in its projects scored an average of 9.1 out of a possible 10.

“we enjoy a very straightforward relationship with Mendes 

Júnior and we hope it will remain at its current excellent pro-

fessional level. the annual Report offers its readers a practical 

view of the company’s accomplishments.”

Mauro biazotti, Director, engineering and works, companhia paulista de 
trens Metropolitanos (cptM)
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clientes

Como parte da política de relacionamento com seus públicos, a Mendes Júnior 

é avaliada constantemente por seus clientes. No caso da Petrobras, a avaliação é feita 

por iniciativa dela, com o instrumento Boletim de Avaliação de Desempenho (BAD), 

que leva em consideração temas como qualidade, segurança, meio ambiente e res-

ponsabilidade social, entre outros. A periodicidade varia de acordo com o contrato.

Os demais clientes, que não têm formulário próprio, respondem a um docu-

mento elaborado pela Mendes Júnior, com periodicidade de seis meses. Em 2009, a 

avaliação em relação ao desempenho da empresa em seus projetos teve nota média 

de 9,1, de um total de 10.

“temos um relacionamento muito aberto com a Mendes Júnior 

e esperamos que continue com o excelente nível de profissio-

nais que possui. o Relatório anual oferece aos leitores uma 

visão prática das realizações da empresa.”

Mauro biazotti, diretor de engenharia e obras da companhia paulista de 
trens Metropolitanos (cptM)

pRoJeto Última avaliação
nota final 

(0 a 10) e (0 a 100)

Usina José Mendes Júnior 24/7/2009 9,71

Porto de Maceió 19/3/2009 10

Metrô SP 16/9/2008 8,57

Sesc Belenzinho 4/1/2010 9,57

CPTM Estação Tamanduateí 17/11/2009 10

Centro de Negócios Macaé (BAD) 8/6/2009 92

Regap (BAD) 31/3/2009 93

Gascac (BAD) 18/8/2009 87

Replan (BAD) 4/1/2010 90

CIPD (BAD) 18/8/2009 90

Barra do Riacho (BAD) 2/7/2009 81

D
es

em
pe

nh
o 

so
ci

al

pRoJect last evaluation
final score 

(0 to 10) e (0 to 100)

José Mendes Júnior Steelworks 24/7/2009 9,71

Port of Maceió 19/3/2009 10

SP Metro 16/9/2008 8,57

SESC Belenzinho 4/1/2010 9,57

CPTM Tamanduateí Station 17/11/2009 10

Macaé Business Center (PEB) 8/6/2009 92

Regap (Petrobras) 31/3/2009 93

Gascac (Petrobras) 18/8/2009 87

Replan (Petrobras) 4/1/2010 90

CIPD (Petrobras) 18/8/2009 90

Barra do Riacho (Petrobras) 2/7/2009 81
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In August, 2009, Mendes Júnior hosted the First Meet-

ing on Sustainable Partnerships. The event aimed to point out 

the importance of aligning partner suppliers to the precepts 

established in the company's Integrated Management System 

as regards ISO 9001 (Quality), ISO 14001 (Environment), OHSAS 

18001 (occupational health and safety) and SA 8000 (social re-

sponsibility). The aim has always been to achieve the best pos-

sible business results for the parties concerned. 

The event counted on over 80 participants, and 29 

companies were represented by their directors and commer-

cial managers. Lectures were presented on subjects such as 

Mendes Júnior’s institutional aspects and its current businesses, 

the history of the company's accreditations, and the impor-

tance of the norms, such as added value. Special focus was 

placed on the SA 8000 standard.

Mendes Júnior is also evaluated by Petrobras as part 

of the Goods and Services Suppliers Register, which was 

launched in 2003 to measure not only technical, economic, 

and legal aspects but also the company's performance as re-

gards occupational health and safety, the environment, and 

the level of social responsibility of the companies that provide 

services to Mendes Júnior. In this case, the evaluation is car-

ried out by an independent auditor hired by Petrobras, while 

in the case of the Performance Evaluation Bulletin it is the 

Petrobras professional who is responsible for the job who will 

carry out the evaluation.

supplieRs

gooDs anD seRVices supplieRs 
RegisteR

cRiteRia 2006 2007 2008 top score

Health, safety and enviroment 8,9 9,8 9,5 10

Management 8,6 9,5 9,4 10

Tradition 4 4 6 6

Technical evaluation 9 6 9 9

Legal 10 10 10 10

Economic 7,51 8,12 8,2 10
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A Mendes Júnior promoveu, em agosto de 2009, o Pri-

meiro Encontro sobre Parceria Sustentável. O objetivo do even-

to foi destacar a importância do alinhamento dos fornecedo-

res parceiros com os preceitos estabelecidos no Sistema de 

Gestão Integrada da empresa, com respaldo nas normas ISO 

9001 (qualidade), ISO 14001 (meio ambiente), OHSAS 18001 

(saúde e segurança ocupacional) e SA 8000 (responsabilidade 

social), buscando sempre os melhores resultados empresariais 

para as partes envolvidas.

O evento contou com a presença de mais de 80 parti-

cipantes, tendo 29 empresas representadas por seus diretores 

e gerentes comerciais. Foram apresentadas palestras sobre as-

pectos institucionais e de negócios atuais da Mendes Júnior, 

além de um histórico de certificações da empresa e uma abor-

dagem sobre a importância das normas como agregação de 

valor, com enfoque especial na norma SA 8000.

A Mendes Júnior é avaliada pela Petrobras também den-

tro do Cadastro de Fornecedores de Bens e Serviços, lançado 

em 2003, com o objetivo de medir, além de aspectos técnicos, 

econômicos e legais, o desempenho em segurança e saúde do 

trabalho, meio ambiente e responsabilidade social das empre-

sas que prestam serviço à companhia. Nesse caso, a avaliação 

é feita por uma auditoria independente, contratada pela Petro-

bras, ao passo que no BAD a avaliação é feita pelo profissional 

da Petrobras responsável pela obra.

foRneceDoRes

caDastRo De foRneceDoRes 
De bens e seRViços

cRitéRios 2006 2007 2008 notamáxima

Segurança, saúde e meio ambiente 8,9 9,8 9,5 10

Gerencial 8,6 9,5 9,4 10

Tradição 4 4 6 6

Avaliação técnica 9 6 9 9

Legal 10 10 10 10

Econômico 7,51 8,12 8,2 10
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Day-to-Day

“we highlight as major strengths in our relationship with Mendes Júnior their 

capacity for synergy, and their capacity to contribute, to question and to carry 

out critical analisys.”

Maurício fernandes coelho, thomas international
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Mendes Júnior maintains procedures and records to evaluate its suppliers, 

subcontractors and sub-suppliers, all based on their ability to comply with the re-

quirements of the SA 8000 standard. 

The supply of the products and services needed to carry out jobs is performed 

in the projects, which centralize the entire acquisition process and are supported 

by the Supply Area and the Contracts Administration Area at Headquarters, when 

necessary. The process involves determining the information required to acquire, se-

lect, evaluate and reevaluate suppliers and service providers, besides checking the 

products and services required, all according to the Procedures to Manage Purchas-

ing and Hiring (PSGI 14).

A Mendes Júnior mantém procedimentos e registros para avaliar seus fornece-

dores, subcontratados e subfornecedores, com base na capacidade deles de atender 

os requisitos da norma SA 8000.

O suprimento de produtos e serviços para a realização dos trabalhos é feito nos 

projetos, que centralizam todo o processo de aquisição, apoiados, quando necessário, 

pela área de Suprimentos e pela área de Administração de Contratos da Administração 

Central. O processo envolve a determinação das informações para aquisição, seleção, 

avaliação e reavaliação de fornecedores e prestadores de serviços, assim como a verifi-

cação dos produtos e serviços adquiridos, de acordo com o Procedimento para Gestão 

de Compras e Contratações (PSGI 14).

no Dia a Dia

“Destacam-se como grandes pontos positivos do relacionamento com a Men-

des Júnior a capacidade de sinergia, a capacidade de contribuição, de questio-

namento e análise crítica.”

Maurício fernandes coelho, thomas international
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“the community has improved very much due to Mendes Júnior’s being pres-

ent in the region. the company receives people very well and the jobs it has 

generated have really mattered to the community.”

ivan pereira guedes, community leader in a district of the city of guadalupe (pi)
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Mendes Júnior seeks to establish and maintain two-way communication chan-

nels open with the communities that live where the company operates. The company 

also seeks to identify representatives in those communities so it can respond to any 

doubts and make material available to inform the communities of the status of ongoing 

jobs. On the other hand, each project’s due diligence process includes monitoring the 

impact generated on those communities and determining the actions that must be car-

ried out, in partnership with its customers.

Besides its investments in social actions (see chart), Mendes Júnior involves itself 

in the life of the communities by encouraging the hiring of local labor and promoting, 

through its work, essential changes to the region’s infrastructure, thus contributing to 

the population’s quality of life.

This is the case, for example, of the Guadalupe Plateaus irrigation project in the 

Piauí countryside. According to data from the National Department of Works Against 

Droughts (DNOCS), water collected in the Boa Esperança Dam has already benefited 

around 120 families, who have started to cultivate several kinds of fruit, thus generating 

income and employment. It has been estimated that by the time it is over in October 

2010, the project will have generated over 20,000 jobs throughout the fruit-raising 

chain round the perimeter of the Guadalupe Plateaus.

Mendes Júnior has adopted an ample and positive involvement perspective in the 

community, while also recognizing that it can contribute to human resources, technol-

ogy and knowledge. It also develops the Solidariamendes project, which seeks to carry 

out and support citizenship actions everywhere it does business.

A Mendes Júnior busca estabelecer e manter abertos canais de comunicação 

de mão dupla com as comunidades dos locais onde atua. Procura também identificar 

representantes das comunidades, com os objetivos de responder a dúvidas e dispo-

nibilizar material que informe sobre o andamento dos trabalhos. Por outro lado, ao 

levantar as particularidades de cada projeto, a empresa monitora os impactos gerados 

nas comunidades e determina ações de melhoria, em parceria com os clientes.

Além de seu investimento em ação social (veja quadro), a Mendes Júnior partici-

pa da vida das comunidades ao estimular a contratação de mão de obra local e promo-

ver, com seu trabalho, mudanças essenciais na infraestrutura da região, contribuindo 

para a qualidade de vida da população.

É o caso, por exemplo, do projeto de irrigação dos Platôs de Guadalupe, no 

sertão do Piauí. Segundo dados do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas 

(DNOCS), as águas captadas na Barragem de Boa Esperança já beneficiam cerca de 

120 famílias, que passaram a cultivar vários tipos de fruta, gerando renda e emprego. A 

estimativa é de que, quando concluído, em outubro de 2010, o projeto tenha gerado 

mais de 20 mil postos de trabalho em toda a cadeia da fruticultura no perímetro dos 

Platôs de Guadalupe.

Adotando uma perspectiva ampla e positiva de envolvimento da empresa na 

comunidade e reconhecendo que pode contribuir também com recursos humanos, 

tecnologia e conhecimento, a Mendes Júnior desenvolve o projeto Solidariamendes, 

buscando e apoiando ações de cidadania em todas as localidades onde está inserida.

coMMunitiescoMuniDaDes

“a comunidade melhorou bastante com a presença da Mendes Júnior na região. 

a empresa recebe as pessoas muito bem, e os empregos que ela vem gerando 

têm sido de grande importância para a comunidade.”

ivan pereira guedes, líder comunitário de um dos bairros da cidade de guadalupe (pi)
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“at servas we were delighted by the news of the partnership 

with Mendes Júnior. the company was a pioneer in embracing 

the cause of the elderly, demonstrating great awareness of 

social issues.”

Dulcejane Vaz, Vice-president, servas
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In 2009, Mendes Júnior began contributing to the community by making use 

of resources from the “Child and Adolescent Fund” (FIA) and from the Incentives 

Law for Sports and Culture. Thus, the following entities have benefited from these 

social projects:

Em 2009, a Mendes Júnior passou a contribuir com a comunidade também 

utilizando recursos do Fundo da Infância e da Adolescência (FIA) e de Leis de Incentivo 

ao Esporte e à Cultura. Dessa maneira, foram beneficiadas as seguintes entidades e 

projetos sociais:

“foi com bastante alegria que nós, do servas, recebemos a no-

tícia da parceria com a Mendes Júnior. a empresa foi pioneira 

ao abraçar a causa da população idosa e mostrou uma sensibi-

lidade muito grande em relação a questões sociais.”

Dulcejane Vaz, vice-presidente do servas

incentiVes lawsleis De incentiVo

associação Mineira de Reabilitação (aMR): fia, R$ 151 thousand.

tênis para todos incentives to sports law: R$ 151 thousand;

crepúsculo companhia de Dança: incentives to culture law, R$ 309 thousand.

espaço de arte inclusão e cidadania: incentives to culture law, R$ 83 thousand.

Mostra Mineira de arte inclusão e cidadania: incentives to culture law, R$ 108 thousand.

Jaca (Jardim canadá centro de arte e tecnologia): incentives to culture law, R$ 100 thousand.

associação Mineira de Reabilitação (aMR): fia, com R$ 151 mil.

tênis para todos: lei de incentivo ao esporte, com R$ 151 mil.

crepúsculo companhia de Dança: lei de incentivo à cultura, com R$ 309 mil.

espaço de arte inclusão e cidadania: lei de incentivo à cultura, com R$ 83 mil.

Mostra Mineira de arte inclusão e cidadania: lei de incentivo à cultura, com R$ 108 mil.

Jaca (Jardim canadá centro de arte e tecnologia): lei de incentivo à cultura, com R$ 100 mil.
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social pRoJects in the coMMunity

blood, toys, diapers, books and food, besides workshops 
aimed at children and offering educational presentations.

Donation campaigns — Mendes Júnior carried out its 
2009winter solidarity campaign in July. warm clothes, 
blankets and diapers were collected from several com-
pany units and donated to nearby institutions.

guadalupe project — Mendes Júnior undertook a social 
responsibility commitment with the city of guadalupe 
(pi) community, where the guadalupe ii project is being 
carried out. this initiative involves a program to fight 
against violence and drug use. it is aimed at the county’s 
students and developed in partnership with the piauí 
state Military police.

welding city project — this project is supported by Men-
des Júnior in betim (Mg) and it aims to qualify young pe-
ople to work as welders and blowtorch operators, thus 
helping them into the job market. these underserved 
young people have a welding workshop at their disposal 
where they attend courses and undergo training. Men-
des Júnior takes part in the project by supplying the ppes 
(personal protection equipment) those students need to 
attend practice classes, all the material for the welding 
workshop, and storage space for teachers and students.

educating against dengue fever — it is taught in Rio 
de Janeiro to all those who work in the ilha comprida 
waterway terminal (taic) project. this disease is trans-
mitted by the aedes aegypti mosquito and it affects Rio 
de Janeiro throughout the year, mainly in summer. the 
training course teaches what the disease is like, how it 
is transmitted, and what its symptoms are like, besides 
offering advice to prevent it. participants then become 

“multipliers” of this information within their communities.

Em 2009, a Mendes Júnior investiu R$ 1.434.855,81 em 

ações sociais, crescimento de 195% em relação a 2008. Entre as 

campanhas de ação social, destacam-se as seguintes:

programa Digna idade — desenvolvido pelo serviço 
Voluntário de assistência social (servas), passou a ser 
apoiado pela Mendes Júnior em 2009. oferece suporte a 
instituições de atendimento a idosos, com investimento 
na estrutura física, aquisição de equipamentos e utensí-
lios e capacitação de pessoal nas áreas administrativas e 
de atendimento.

associação Mineira de Reabilitação (aMR) — a Mendes Jú-
nior apoia essa entidade, criada pelo fundador da constru-
tora, José Mendes Júnior, e que atende aproximadamente 
450 crianças com deficiência física ou mental.

associação dos catadores de papel, papelão e Material 
Reaproveitável (asmare) — recebe o apoio da empresa, 
seja por meio da doação de tempo, como no Dia V, seja 
em patrocínio social, com pagamento do aluguel do es-
paço cultural Reciclo ii e doações em dinheiro para reali-
zação de eventos.

Dia V — evento criado pela federação das indústrias do 
estado de Minas gerais (fiemg), que, em parceria com 
empresas mineiras, tem o objetivo de realizar ações volun-
tárias por um dia. pessoas e empresas mobilizam-se para 
24 horas de ações voluntárias, organizadas em grupos, fa-
zendo, nesse dia, alguma atividade em benefício de sua 
comunidade. Desde 2002, a Mendes Júnior participa des-
se evento e, pelo terceiro ano consecutivo, envolveu seus 
projetos de todo o brasil. em 2009, 343 voluntários de 24 
projetos participaram de 17 ações, que beneficiaram cerca 
de 3 mil pessoas, 115% a mais que em 2008. entre as ativi-
dades desenvolvidas nos diversos projetos, estiveram doa-
ção de sangue e de brinquedos, fraldas, livros e alimentos, 
além de oficinas dirigidas a crianças e palestras educativas.

pRoJetos sociais na coMuniDaDe

In 2009, Mendes Júnior invested R$ 1.43 million in social 

actions, a 195% increase over 2008. The following stand out 

among its social actions campaigns,:

“age with Dignity” program — developed by servas 
(Voluntary service for social assistance), it began to be 
supported by Mendes Júnior in 2009. it offers support 
to institutions that care for the elderly by investing in 
physical infrastructure, the acquisition of equipment 
and utensils, and by qualifying people in both the admi-
nistrative and the service areas.

the “Minas gerais Rehabilitation association” (aMR) — 
Mendes Júnior supports this entity, created by the founder 
of our company, José Mendes Júnior. it cares for appro-
ximately 450 children with physical or mental disabilities.

“the association of paper, cardboard and Recyclable 
Material collectors” (asmare) — receives support from 
the company either through time donations, such as on 
V day, or social sponsorship through paying the rent for 
the espaço cultural Reciclo ii facilities and money dona-
tions to hold events.

V Day — an event created by the Minas gerais federa-
tion of industries (fiemg), which, in partnership with 
companies from Minas gerais, aims to carry out one-day 
volunteer activities. people and companies mobilize for 
24 hours of volunteer group activities and take this day 
to perform activities that will benefit the local communi-
ty. Mendes Júnior has taken part in this event since 2002, 
and for the third year running it has been involved in pro-
jects throughout brazil. in 2009, 343 volunteers from 24 
projects took part in 17 activities that benefitted around 
3 thousand people, 115% more than in 2008. the various 
activities and projects developed included donating 

campanhas de doação — a Mendes Júnior realizou, no 
mês de julho, a campanha inverno solidário 2009. fo-
ram arrecadados agasalhos, roupas, cobertores, fraldas 
em várias unidades da empresa, beneficiando entidades 
próximas a ela.

projeto guadalupe — a Mendes Júnior assumiu um com-
promisso de responsabilidade social com a comunidade da 
cidade de guadalupe (pi), onde está sendo executado o 
projeto guadalupe ii. a iniciativa envolve um programa de 
combate ao uso de drogas e à violência, dirigido a estu-
dantes do município, executado por meio de uma parceria 
com a polícia Militar do estado do piauí.

projeto cidades da solda — contando com o apoio da 
Mendes Júnior em betim (Mg), tem o objetivo de capaci-
tar jovens para trabalhar como soldadores e maçariqueiros, 
colaborando diretamente para a inserção no mercado de 
trabalho. o projeto disponibiliza para esses jovens em si-
tuação de risco social uma oficina didática de soldagem, 
em que são realizados os cursos e treinamentos. a Mendes 
Júnior participa do projeto com o fornecimento dos equi-
pamentos de proteção individual (epis) necessários para os 
alunos frequentarem as aulas práticas e de todo o material 
envolvido na oficina de solda, além de armários para o pro-
fessor e escaninho para os alunos.

treinamento contra a dengue — ministrado, no Rio de Ja-
neiro, para toda a força de trabalho do projeto terminal 
aquaviário de ilha comprida (taic). a doença, causada 
pelo mosquito Aedes aegypti, afeta o Rio de Janeiro todos 
os anos, principalmente no verão. o treinamento explicou 
o que é a doença, sua transmissão e seus sintomas, além de 
oferecer dicas de prevenção. os participantes tornaram-se 
multiplicadores em suas comunidades.

D
es

em
pe

nh
o 

so
ci

al





114

Mendes Júnior Relatório anual 2009
115

Mendes Júnior annual Report 2009

enViRonMental peRfoRMance
environmental management
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Main enViRonMental inDicatoRs — 2009

DeseMpenho aMbiental
gestão ambiental
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total inVestMent anD spenDing on enViRonMental pRotection (R$)

Final destination of waste 2,777,310.57

Analysis of effluents 15,471.30

Septic tank waste 1,609,850.14

Education and training, external environmental management services, external 

management systems certification, personnel dedicated to general environmental

management activities, research and development

3,225,664.81

total 7,628,296.82

total De inVestiMento e gastos eM pRoteção aMbiental (R$)

Destinação final de resíduos 2.777.310,57

Análise de efluentes 15.471,30

Resíduos de fossas sépticas 1.609.850,14

Educação e treinamento, serviços externos de gestão ambiental, certificação externa de sistemas 

de gestão, pessoal para atividades gerais de gestão ambiental, pesquisa e desenvolvimento, educação 

e treinamento, serviços externos de gestão ambiental, certificação externa de sistemas de gestão, 

pessoal para atividades gerais de gestão ambiental, pesquisa e desenvolvimento

3.225.664,81

total 7.628.296,82

Mendes Júnior’s environmental management has been 

accredited by ISO 14001 since 2004. Everyone is responsible 

for it, and its guidelines, policies, and procedures are defined 

and led by the QMSR area.

One of the company’s strategic objectives is to be a 

socio-environmentally responsible company, and preventing 

pollution is one of the commitments assumed in the QMSR 

Policy, alongside environmental responsibility. The environ-

ment is part of the QMSR theme, one of the result fields in 

Mendes Júnior’s Strategic Planning, and so it is also part of the 

Action Plan for each project, as per the details outlined in the 

“Management” chapter.

Just like the other companies in the heavy construction 

sector, Mendes Júnior faces environmental issues related to its 

use of natural raw materials and its consequences. As the or-

ganization is ruled by respect, the company not only includes 

an analysis of socio-environmental aspects in the assessment 

of its businesses but also puts into practice a series of actions 

to minimize possible environmental impact.

consuMption of MateRials, by type (t)

Sand 124,926.90

Stone 440,064.99

Cement 11,893.92

Lime 121,899.12

Concrete 10,462.39

total 709,427.32

Certificada pela ISO 14001 desde 2004, a gestão am-

biental da Mendes Júnior é responsabilidade de todos, com 

diretrizes, políticas e procedimentos definidos e orientados 

pela área de QMSR.

Ser uma empresa socioambientalmente responsável é 

um dos objetivos estratégicos da organização, e a prevenção 

à poluição é um dos compromissos assumidos na Política de 

QMSR, ao lado do desempenho ambiental. O meio ambiente 

faz parte dos temas de QMSR, um dos campos de resultados 

do Planejamento Estratégico da Mendes Júnior e, assim, consta 

também do Plano de Ação de cada projeto, conforme detalha-

do no capítulo “Gestão”.

A Mendes Júnior, como as demais empresas do setor de 

construção pesada, enfrenta questões ambientais relacionadas 

ao consumo de matérias-primas naturais e suas consequências. 

Com uma atuação pautada pelo respeito, a organização, além 

de incluir na avaliação de seus negócios a análise de aspec-

tos socioambientais, coloca em prática uma série de projetos e 

ações que minimizam esses possíveis impactos.

consuMo De MateRiais, poR tipo (t)

Areia 124.926,90

Pedra 440.064,99

Cimento 11.893,92

Cal 121.899,12

Concreto 10.462,39

total 709.427,32

pRincipais inDicaDoRes aMbientais — 2009
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pRoJect energy (gJ) comments

José Mendes Júnior Steelworks 57.73 Period from January to December 2009

BH Metro 29.45 Period from January to March 2009. Building site

Maintenance of platforms 2,058.01 Period from January to December 2009

Port of Maceió 769.32 Period from January to December 2009

Metro Line 2 Green 611.69 Period from January to December 2009

Sesc Belenzinho 1,395.77 Period from January to December 2009

WTS Brasília 151.89 Period from February to December 2009

BR-101 PE 1,081.25
Considering only the building site from January 

to December 2009

Gascac Front 3A 1,204.46
Considering only the building site from January 

to December 2009

Minas Gerais Administrative Center 367.17
Considering only the building site from January 

to December 2009

Barra do Riacho Waterway Terminal 290.56 Period from May to December 2009

Guadalupe Plateaus 95.41 Period from January to December 2009

Merluza 228.67 Period from January to December 2009

Sesc 24 de Maio 362.88 Period from May to December 2009

BR-429 RO 223.34 Period from February to December 2009

Arrudas Sanitation 160.37 Period from April to December 2009

VLT Brasília 2.98 Period from October to December 2009

EPTG 41.24 Period from August to December 2009

CAMG Access Tunnel 202.29 Period from August to December 2009

Digital TV Tower 70.93 Period from September to December 2009

Central Management 2,012.87
Period from January to December 2009

João Pinheiro and Windsor buildings.

total estimated 11,418.27

consuMption of electRical eneRgy

pRoJeto energia (gJ) observações

Usina Siderúrgica José Mendes Júnior 57,73 Período de janeiro a dezembro de 2009

BH Metrô 29,45 Período de janeiro a março de 2009. Canteiro de obras

Manutenção de plataformas 2.058,01 Período de janeiro a dezembro de 2009

Porto de Maceió 769,32 Período de janeiro a dezembro de 2009

Metrô Linha 2 Verde 611,69 Período de janeiro a dezembro de 2009

Sesc Belenzinho 1.395,77 Período de janeiro a dezembro de 2009

ETA Brasília 151,89 Período de fevereiro a dezembro de 2009

BR-101 PE 1.081,25
Considerados somente canteiros de obras 

no período de janeiro a dezembro de 2009

Gascac Frente 3A 1.204,46
Considerados somente canteiros de obras 

no período de janeiro a dezembro de 2009

Cidade Administrativa de Minas Gerais 367,17
Considerados somente canteiros de obras 

no período de janeiro a dezembro de 2009

Terminal Aquaviário de Barra do Riacho 290,56 Período de maio a dezembro de 2009

Platôs de Guadalupe 95,41 Período de janeiro a dezembro de 2009.

Merluza 228,67 Período de janeiro a dezembro de 2009

Sesc 24 de Maio 362,88 Período de maio a dezembro de 2009

BR-429 RO 223,34 Período de fevereiro a dezembro de 2009

Saneamento Arrudas 160,37 Período de abril a dezembro de 2009

VLT Brasília 2,98 Período de outubro a dezembro de 2009

EPTG 41,24 Período de agosto a dezembro de 2009

Túnel de acesso à CAMG 202,29 Período de agosto a dezembro de 2009

Torre de TV Digital 70,93 Período de setembro a dezembro de 2009

Administração Central 2.012,87
Período de janeiro a dezembro de 2009 

(considerados os edifícios João Pinheiro e Windsor)

total estimado 11.418,27

consuMo De eneRgia elétRica
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pRoJect Volume consumed (m3) comments

José Mendes Júnior Steelworks 3,606.44 Period from January to December 2009

BH Metro 61.50 Period from January to March 2009

Maintenance of platforms 4,290.30 Period from January to December 2009

Port of Maceió 3,712.00 Period from January to December 2009

Vila Prudente Metro 9,645.30 Period from January to December 2009

Sesc Belenzinho 2,383.00 Period from January to December 2009

WTS Brasília 1,388.76 Period from February to December 2009

BR-101 PE 1,949.02
Considering only the building site from January 

to December 2009

Regap 579.28 Period from February to December 2009

Gascac Front 3A 5,919.60
Considering only the principle building site from 

January to December 2009

Guadalupe Plateaus 327.50 Period from January to December 2009

Merluza 476.70 Period from January to December 2009

Sesc 24 de Maio 1,208.00 Period from May to December 2009

BR-429 RO 3,227.00 Period from February to December 2009

Arrudas Sanitation 1,747.00 Period from April to December 2009

VLT Brasília 179.50 Period from October to December 2009

EPTG 1,950.39 Period from August to December 2009

CAMG Access Tunnel 673.80 Period from August to December 2009

Central Management 13,153.00
Period from January to December 2009. Water only 

João Pinheiro building

total estimated 56,478.08

consuMption of wateR

pRoJeto Volume consumido (m3) observações

Usina Siderúrgica José Mendes Júnior 3.606,44 Período de janeiro a dezembro de 2009

BH Metrô 61,50 Período de janeiro a março de 2009

Manutenção de plataformas 4.290,30 Período de janeiro a dezembro de 2009

Porto de Maceió 3.712,00 Período de janeiro a dezembro de 2009

Metrô Vila Prudente 9.645,30 Período de janeiro a dezembro de 2009

Sesc Belenzinho 2.383,00 Período de janeiro a dezembro de 2009

ETA Brasília 1.388,76 Período de fevereiro a dezembro de 2009

BR-101 PE 1.949,02
Considerados somente canteiros de obras 

no período de janeiro a dezembro de 2009

Regap 579,28 Período de fevereiro a dezembro de 2009

Gascac Frente 3A 5.919,60
Considerados somente canteiro de obra principal 

no período de janeiro a dezembro de 2009

Platôs de Guadalupe 327,50 Período de janeiro a dezembro de 2009

Merluza 476,70 Período de janeiro a dezembro de 2009

Sesc 24 de Maio 1.208,00 Período de maio a dezembro de 2009

BR-429 RO 3.227,00 Período de fevereiro a dezembro de 2009

Saneamento Arrudas 1.747,00 Período de abril a dezembro de 2009

VLT Brasília 179,50 Período de outubro a dezembro de 2009

EPTG 1.950,39 Período de agosto a dezembro de 2009

Túnel de acesso à CAMG 673,80 Período de agosto a dezembro de 2009

Administração Central 13.153,00
Período de janeiro a dezembro de 2009 

(considerado somente o edifício João Pinheiro)

total estimado 56.478,08

consuMo De água
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gReenhouse gas inVentoRy
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inVentáRio De gases De efeito estufa

One of the highlights in 2009 was a greenhouse gas inventory (GHG) carried out at the 

Replan project under the responsibility of the Mendes Júnior–MPE–Setal (CMMS) joint-venture 

in Paulínia (SP). The study was performed by specialized company Pró-Ambiente, and it aimed 

to provide assistance and propose actions to reduce greenhouse gas emissions and to identify 

possible environmental projects and business opportunities for the joint-venture.

The following aspects were taken into account:

cMMs vehicle fleet fuel consumption;

electric energy consumption;

final destination and treatment of organic waste;

final destination and treatment of sanitary effluents;

equipment and machinery fuel consumption;

chartered bus fuel consumption.

The study was carried out between August 2008 and August 2009, a period in which, tak-

ing into account the operational limit, the formulas, the parameters and the hypotheses presented, 

1,269 tons of CO2 were released, and more than 99% of the CMMS emissions were due to burning 

fuels. The joint-venture companies used cleaner fuels in their own vehicles (biodiesel and ethanol), 

which significantly reduced these emissions, which were responsible for 17% of them. However, 

for the same to happen with chartered buses, which account for 58% of CMMS emissions, it will 

be necessary to negotiate with the outsourced companies. Machinery and equipment accounted 

for 24%, and electricity, organic waste, and sanitary effluents for less than 1%.

To reduce the impact of CO2 emissions, CMMS could neutralize them by using two meth-

odologies: either by planting native trees or through certified reforestation. If it had chosen the 

first option, the joint venture would have had to have planted 6,345 trees to neutralize carbon 

emission from August 2008 to August 2009. The second option would have involved purchas-

ing “carbon credits” from wooded areas.

The joint venture decided to take the first option because it allowed it to choose where to 

plant the trees and thus benefit the population next to the project. Seven thousand native trees 

will be planted beginning in May 2010 in the “Brazil 500 Park” in Paulínia (SP), near its City Hall 

and surrounding a natural lake. The idea is to turn the area into an ecological park.

The work will be carried out based on a Paulínia Forest Reserve project and follow the 

guidelines set out by the local Environment Department.

Em 2009, um dos destaques foi a realização do inventário da emissão de gases de efeito 

estufa (GEE) no projeto Replan sob responsabilidade do consórcio Mendes Júnior–MPE–Setal 

(CMMS), em Paulínia (SP). Os objetivos do estudo, feito pela empresa especializada Pró-Am-

biente, foram subsidiar e propor ações de redução de emissão dos GEEs e identificar possibili-

dades de projetos e negócios ambientais para o consórcio.

No estudo, foram considerados:

consumo de combustível na frota de veículos do cMMs.

consumo de energia elétrica.

Destinação e tratamento dos resíduos orgânicos.

Destinação e tratamento dos efluentes sanitários.

consumo de combustível em máquinas e equipamentos.

consumo de combustível nos ônibus fretados.

O estudo foi feito entre agosto de 2008 e agosto de 2009, período no qual, conside-

rando o limite operacional, as fórmulas, os parâmetros e as hipóteses apresentadas, foram 

emitidas 1.269 toneladas de CO2, sendo que mais de 99% da emissão do CMMS ocorre pela 

queima de combustíveis.

As empresas do consórcio utilizam combustível mais limpo em seus veículos próprios (bio-

diesel e etanol), o que reduz significativamente a emissão nesse quesito, responsável por 17% 

delas. Mas, para que o mesmo ocorra nos ônibus fretados, responsáveis por 58%, será necessária 

uma negociação com as empresas terceirizadas. Máquinas e equipamentos respondem por 24%, 

e eletricidade, resíduos orgânicos e efluentes sanitários, por menos de 1%.

Para reduzir o impacto da emissão de CO2, o CMMS poderia neutralizá-la utilizando duas 

metodologias: plantio de árvores nativas ou reflorestamento certificado implantado. Se optasse 

pela primeira, o consórcio deveria plantar 6.345 árvores para neutralizar a emissão de carbono de 

agosto de 2008 a agosto de 2009. Na segunda metodologia, o processo ocorreria pela compra 

de “créditos de carbono” de áreas que possuem espécies arbóreas plantadas.

O consórcio decidiu pela primeira opção, já que assim poderia escolher o local do plantio 

e beneficiar a população próxima ao projeto. As 7 mil árvores nativas serão plantadas a partir de 

maio de 2010, no Parque Brasil 500, em Paulínia (SP), próximo à Prefeitura, no entorno de uma 

lagoa natural. A ideia é transformar a área em um parque ecológico.

O trabalho será feito valendo-se de um projeto do Horto Florestal de Paulínia, seguindo 

orientação da Secretaria de Meio Ambiente.

D
es

em
pe

nh
o 

am
bi

en
ta

l



122

Mendes Júnior Relatório anual 2009
123

Mendes Júnior annual Report 2009

local item tons of co2 %

External building site

Vehicle fleet 215 17%

Eletricity 0 0%

Organic waste 2 0%

Sanitary effluents 1 0%

subtotal 218 17%

Central and advanced building sites

Machinery and equipment 310 24%

Chartered bus 733 58%

Organic waste 6 0%

Sanitary effluents 2 0%

subtotal 1,051 83%

total 1,269 100%

gReenhouse gas eMission in 2009
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local item toneladas de co2 %

Canteiro externo

Frota de veículos 215 17%

Eletricidade 0 0%

Resíduos orgânicos 2 0%

Efluente sanitário 1 0%

subtotal 218 17%

Canteiros central e avançado

Máquinas e equipamentos 310 24%

Ônibus fretado 733 58%

Resíduos orgânicos 6 0%

Efluente sanitário 2 0%

subtotal 1.051 83%

total 1.269 100%

eMissão De gee eM 2009
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Mendes Júnior holds in-company campaigns to pre-

serve nature, which demonstrates its commitment to envi-

ronmental issues while expanding and multiplying these ideas 

among its employees. An example of its efforts was the clean-

ing of the beach at Marinha, close to the TAIC project in Rio 

de Janeiro. It was carried out by the company’s Environment 

and Production teams.

Another example of the company’s concern for the en-

vironment was in the crossing of the Água Branca River, part 

of the GASCAC project in Bahia. The Production and Envi-

ronment teams took special care to minimize the impact on 

the population, such as: prior contact with the surrounding 

community, manual removal of vegetation, building sediment 

containment walls, and monitoring the water quality.

otheR highlights

Mendes Júnior maintains a contract with a qualified 

waste management company, thus carrying out selective 

waste collection and disposal at company facilities, and all its 

facilities have areas reserved for waste storage.

waste ManageMent

“we have been running a very positive partnership with Mendes Júnior since 1999. the com-

pany learned to work with sesc, and we at sesc have also learned much from the company, 

especially in matters related to quality control and the environment, a recurring topic in the 

lectures provided by the company.”

carlos humberto bigaton, Manager, engineering and infrastructure, sesc
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non hazaRDous (t)

Paper/cardboard (selective collection) 160

Plastic (selective collection) 213

Metal (selective collection) 709

Glass (selective collection) 7

Organic (selective collection) 320

Wood (selective collection) 2,322

Demolition debris 131,275

Common rubbish 1,748

subtotal 136,753

hazaRDous

Contaminated waste/not recyclable 1,483

Sanitary effluent 26,159

Used oil 2,517

Asbestos sheeting 9

Contaminated PPEs 27

Residues generated by health services 0.6

Lamps 245

subtotal 30,441

grand total 167,195

waste geneRateD in 2009

A Mendes Júnior possui campanhas internas de preser-

vação da natureza, demonstrando o seu comprometimento 

com questões ambientais e ampliando e multiplicando essas 

ideias entre seus colaboradores. Um exemplo de seu empenho 

foi a limpeza da praia na Marinha, próxima ao projeto TAIC, 

no Rio de Janeiro, realizada pelas equipes de Meio Ambiente e 

Produção do empreendimento.

Outro exemplo de preocupação com o meio ambiente 

foi na travessia do Rio Água Branca, parte do projeto GASCAC, 

na Bahia. As equipes de Produção e Meio Ambiente tomaram 

cuidados especiais para minimizar o impacto para a população, 

tais como: contato prévio com a comunidade do entorno, re-

tirada manual da vegetação do local e construção de barreiras 

de contenção de sedimentos e monitoramento da qualidade 

da água no local.

A Mendes Júnior mantém contrato com empresa habili-

tada e especializada em gerenciamento de resíduos, realizan-

do, assim, a coleta seletiva e a destinação final de forma corre-

ta em todas as suas instalações, que possuem áreas reservadas 

para o armazenamento desses resíduos.

outRos Destaques

geRenciaMento De ResíDuos

“temos uma parceria muito positiva com a Mendes Júnior desde 1999. ela aprendeu a trabalhar 

com o sesc, e nós do sesc também temos aprendido muito com a construtora, principalmente 

no que diz respeito ao controle de qualidade e meio ambiente, tema sobre o qual ela ministra 

constantes seminários.”

carlos humberto bigaton, gerente de engenharia e infraestrutura do sesc
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não peRigosos (t)

Papel/papelão (coleta seletiva) 160

Plástico (coleta seletiva) 213

Metal (coleta seletiva) 709

Vidro (coleta seletiva) 7

Orgânico (coleta seletiva) 320

Madeira (coleta seletiva) 2.322

Entulho de demolição 131.275

Lixo comum 1.748

subtotal 136.753

peRigosos

Resíduo contaminado/não reciclável 1.483

Efluente sanitário 26.159

Óleo usado 2.517

Telha de amianto 9

EPIs contaminados 27

Resíduos gerados nos serviços de saúde 0,6

Lâmpadas 245

subtotal 30.441

total geral 167.195

ResíDuos geRaDos eM 2009
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O ano de 2009 marcou a consolidação de uma série de 

resultados financeiros positivos da Mendes Júnior, demonstran-

do a sustentação do crescimento que a empresa tem apresen-

tado nos últimos anos. Baseada em princípios de respeito — às 

pessoas e ao meio ambiente — e excelência fortalecidos ao 

longo de sua história, a construtora busca oferecer serviços 

de qualidade cada vez melhor, garantindo que o desempenho 

econômico seja também mais eficaz a cada ano, ampliando a 

receita e a rentabilidade da empresa.

O setor público manteve o ritmo de investimentos, ape-

sar do momento difícil por que passava a economia mundial, 

o que garantiu que o setor de construção pesada tivesse um 

ano sem grandes sobressaltos no Brasil. A crise financeira, em-

bora sentida nos contratos com alguns setores e clientes, não 

afetou o balanço final da Mendes Júnior. Isso porque, já no 

final de 2008, a empresa havia fechado contratos importantes, 

que apontavam para um aumento no volume de receita no 

ano seguinte.

Se a perspectiva para 2009, ao final de 2008, era posi-

tiva, a realidade foi ainda melhor, com a Mendes Júnior pra-

ticamente dobrando sua receita de um ano para o outro. A 

receita operacional bruta da empresa passou de R$ 752,71 

milhões, em 2008, para R$ 1,380 bilhão em 2009, ou seja, 

evolução de 45%.

DeseMpenho econÔMico

O patrimônio líquido passou de R$ 251,94 milhões, em 

2008, para R$ 368,48 milhões no fim de 2009, um aumento de  

R$ 116,54 milhões ou 46%.

liquiDez

patRiMÔnio líquiDo

Os níveis de liquidez mantiveram-se praticamente está-

veis mesmo diante da expansão na receita.

A exemplo do que foi verificado em 2008, o aumento 

da receita não foi seguido, em termos proporcionais, pelas des-

pesas administrativas, o que resultou em um lucro líquido de  

R$ 131,82 milhões, 182% acima do obtido no ano anterior.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amor-

tização (EBITDA) de 2009 foi de R$ 182,17 milhões, isto é, 

93,59% maior que o de 2008.

ebitDa

Para 2010, a empresa já fechou, como no ano anterior, 

contratos que garantirão pelo menos a manutenção da receita 

no mesmo patamar de 2009. Pensando no biênio 2010–2011, 

que deve apresentar dificuldades, em função das eleições e 

do início de novos governos, está sendo realizado um traba-

lho para ampliar a participação da empresa no mercado de 

infraestrutura e para buscar maior número de contratos na 

iniciativa privada, setores cuja tendência é de crescimento.  

A mudança na carteira, embora ainda não altere a participa-

ção das áreas de negócios na receita da Mendes Júnior, já 

apresentou alguns resultados em 2009 e deve se intensificar 

nos próximos anos.

A Mendes Júnior está atenta às oportunidades que sur-

girão com eventos como a Copa do Mundo, as Olimpíadas e o 

início da exploração do petróleo do pré-sal. Em função disso, a 

empresa, em parceria com a Fundação Dom Cabral, vem parti-

cipando de grupos de discussão e análise desses cenários.

The year 2009 marked the consolidation of a series of 

positive financial results for Mendes Júnior, which demonstrates 

the sustainability of the growth the company has experienced 

in recent years. Based on the principles of respect — for people 

and for the environment — and excellence that have grown 

stronger throughout its long history, the company seeks to of-

fer increasingly better-quality services, thus guaranteeing that 

its economic performance will improve each year and increase 

company revenues and profitability.

The public sector has kept up the pace of its investments 

despite the difficult times that the global economy has encoun-

tered. This guaranteed the heavy construction sector a great 

year without any surprises in Brazil. The financial crisis, although 

felt in contracts with some sectors and customers, has not af-

fected the Mendes Júnior balance sheet. This is because the 

company had already signed important contracts by the end of 

2008, thus ensuring increased revenues for the following year.

If at the end of 2008 the perspective for 2009 was 

positive, reality was even better, as Mendes Júnior practically 

doubled its revenues from one year to the next. The company's 

gross operational revenues increased from R$ 752.71 million in 

2008 to R$ 1.380 billion in 2009, a 45% increase.

Just as it happened in 2008, increased revenues were not 

proportionally accompanied by administrative expenses, which 

resulted in net profits of R$ 131.82 million, 182% higher than the 

amount obtained the previous year.

Earnings before interest, taxes, depreciation and amor-

tization (EBITDA) for 2009 reached R$ 182.17 million, 93.59% 

higher than in 2008.

ebitDa

Stockholders’ equity rose from R$ 251.94 million in 2008 

to R$ 368.48 million at the end of 2009, an increase of R$ 

116.54 million, or 46%.

liquiDity

stocKholDeRs’equity

Liquidity remained practically stable, despite higher rev-

enues.

For 2010, just like the previous year, contracts have al-

ready been signed which will guarantee that earnings will re-

main at least at the 2009 level. Thinking ahead to the 2010–2011 

period, which may present difficulties due to elections and the 

beginning of new governments, work is already underway to 

expand the participation of the company in the infrastructure 

market and to seek more contracts in the private sector, which is 

poised to grow. Although portfolio changes have not yet altered 

the participation of the business areas in the company’s earn-

ings, they have already shown some results in 2009 and such 

results should grow stronger over the coming years.

Mendes Júnior has been paying close attention to the 

opportunities that may arise from events such as the World 

Cup, the Olympic Games, and the beginning of explorations in 

the pre-salt oil layer. That is why the company has taken part 

in scenario discussion and analysis groups, in partnership with 

Fundação Dom Cabral.

inDebteDness

peRspectiVes

Mendes Júnior’s total indebtedness remained practically 

stable throughout 2009, despite higher earnings.

“we have enjoyed a transparent relationship 

with Mendes Júnior for more than ten years. 

the insurance market wants to know wheth-

er the company is financially sound, and it 

was our pleasure to receive and read recent 

Mendes Júnior’s annual reports.”

tom golman, president, seguradora Jlt do brasil

enDiViDaMento

peRspectiVas

O nível de endividamento da Mendes Júnior manteve-

se praticamente estável em 2009, mesmo com a expansão 

da receita.

“temos um relacionamento de total transpa-

rência com a Mendes Júnior, que já dura mais 

de dez anos. o mercado de seguros quer sa-

ber se a empresa está bem financeiramente, 

e tivemos muito prazer em receber e ler os 

últimos relatórios da Mendes Júnior.”

tom golman , presidente da seguradora Jlt do brasil
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ebitDa
em milhões de reais

liquiDez coRRente liquiDez geRal

182

94,1

37
26,720,8

20092008200720062005

2,24

2,762,75
2,622,64

20092008200720062005

2,27
2,40

2,732,82

2,52

20092008200720062005

eVolução — patRiMÔnio líquiDo
em milhões de reais

20092008200720062005

39,8%39,5%

33,1%33,1%

37,5%368,48

251,9

178,5
163,5155,3

20092008200720062005

enDiViDaMento total

20092008200720062005

39.8%39.5%

33.1%33.1%

37.5%368,48

251,9

178,5
163,5155,3

20092008200720062005

incReaseD net woRth
in R$ millions

total inDebteDness
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94,1
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26,720,8

20092008200720062005

2,24

2,762,75
2,622,64

20092008200720062005

2,27
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2,52
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C C+ B B+ A A+ 
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Perfil da G3
Responder aos itens: 1.1; 2.1 a 2.10; 3.1 a 3.8,

3.10 a 3.12; 4.1 a 4.4, 4.14 a 4.15

C
om

 v
er
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ca

çã
o 
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te
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a

Responder a todos os critérios elencados para o Nível C 

mais: 1.2; 3.9, 3.13; 4.5 a 4.13, 4.16 a 4.17

C
om

 v
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ifi
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çã
o 
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te

rn
a

O mesmo exigido para o Nível B

C
om
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çã
o 
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rn
a

Forma de Gestão da G3 Não exigido
Informações sobre a Forma de Gestão para cada Cate-

goria de Indicador

Forma de Gestão divulgada para cada Categoria 

de Indicador

Indicadores de Desempenho da 

G3 & Indicadores de Desempenho 

do Suplemento Setorial

Responder a um mínimo de 10 Indicadores de Desempe-

nho, incluindo pelo menos um de cada uma das seguintes 

áreas de desempenho: social, econômico e ambiental

Responder a um mínimo de 20 Indicadores de Desem-

penho, incluindo pelo menos um de cada uma das se-

guintes áreas de desempenho: econômico, ambiental, 

direitos humanos, práticas trabalhistas, sociedade, res-

ponsabilidade pelo produto

Responder a cada Indicador essencial da G3 e 

do Suplemento Setorial* com a devida conside-

ração ao Princípio da Materialidade de uma das 

seguintes formas: (a) respondendo ao indicador 

ou (b) explicando o motivo da omissão

O Relatório Anual 2009 da Mendes Júnior atende aos 

requisitos para o nível C de aplicação GRI, de acordo com os 

parâmetros ressaltados na tabela a seguir:

níVel De aplicação gRi
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C C+ B B+ A A+ 
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G3 Profile Disclosures
Report on: 1.1; 2.1–2.10; 3.1–3.8,

3.10–3.12; 4.1–4.4, 4.14–4.15

Re
po

rt
 E

xt
er

na
lly

 A
ss
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ed

Report on all criteria listed for Level C, plus: 1.2; 3.9, 

3.13; 4.5–4.13, 4.16–4.17

W
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Same as requirement for Level B
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G3 Management 

Approach Disclosures
Not required

Information on Management Approach for each Indica-

tor Category

Management Approach Disclosures for each In-

dicator Category

G3 Performance Indicators 

& Sector Supplement 

Performance Indicators

Report on a minimum of 10 Performance Indicators, in-

cluding at least one from each of: Economic, Social and 

Environmental

Report on a minimum of 20 Performance Indicators, at 

least one from each of Economic, Environmental, Hu-

man rights, Labor, Society, Product Responsibility

Report on each core G3 and Sector Supplement* 

Indicator with due regard for the Materiality 

Principle by either: (a) reporting on the indicator 

or (b) explaining the reason for its omission

The Mendes Júnior 2009Annual Report meets the re-

quirements for GRI application level C, according to the param-

eters set out in the table below:

gRi application leVel
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iteM subJect page/Response

1 pRofile DisclosuRes stRategy anD analysis

1.1 Statement from the most senior decision-maker 14

2 oRganizational pRofile

2.1 Name of the organization 20

2.2 Primary brands, products, and/or services 20

2.3 Operational structure 20,64 e 66

2.4 Location of organization’s headquarters 20

2.5 Number of ountries where the organization operates 20

2.6 Nature of ownership and legal form 20

2.7 Markets served 20

2.8 Scale of the reporting organization 20

2.9 Significant changes during the reporting period 20

2.10 Awards received in the reporting period 34

3 RepoRt paRaMeteRs

3.1 Reporting period 8

3.2 Date of most recent previous report 8

3.3 Reporting cycle 8

3.4 Contact point for questions regarding the report or its contents 8

3.5 Process for defining report content (topics, priorities, stakeholders) 8

3.6 Boundary of the report 8

3.7 Limitations on the scope or boundary of the report 8

gRi table of contents

iteM assunto página/Resposta

1 inDicaDoRes De peRfil, estRatégia e análise

1.1 Declaração do presidente 14

2 peRfil oRganizacional

2.1 Nome da organização 20

2.2 Produtos e serviços, incluindo marcas 20

2.3 Estrutura operacional 20,64 e 66

2.4 Localização da sede da organização 20

2.5 Países e região onde a organização atua 20

2.6 Tipo e natureza jurídica da propriedade 20

2.7 Mercados atendidos 20

2.8 Porte da organização 20

2.9 Mudanças durante o período coberto pelo relatório 20

2.10 Prêmios recebidos no período coberto pelo relatório 34

3 paRÂMetRos paRa o RelatóRio

3.1 Período coberto pelo relatório 8

3.2 Data do relatório anterior 8

3.3 Ciclo de emissão dos relatórios 8

3.4
Dados para contato em caso de perguntas relativas 

ao relatório e seu conteúdo
8

3.5 Definição do conteúdo do relatório (temas, prioridades, stakeholders) 8

3.6 Limite do relatório 8

3.7 Limitações específicas quanto ao escopo ou ao limite do relatório 8

ínDice ReMissiVo gRi
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iteM subJect page/Response

3.8
Basis for reporting on other facilities that can significantly affect 

comparability from period to period and/or between organizations
8

3.9 Data measurement techniques and the bases of calculations 8

3.10 Re-statements of information provided in earlier reports 8

3.11
Significant changes from previous reporting periods 

(scope and/or measurement)
8

3.12 Table identifying the location of the Standard Disclosures in the report 140

3.13
Policy and current practice with regard to seeking external assurance 

for the report
No external assurance was performed

4 goVeRnance, coMMitMents anD engageMent

4.1 Governance structure of the organization 64 e 66

4.2 Chair of the highest governance body 14

4.3
Number of members of the highest governance body that 

are independent and/or non-executive members
64

4.4
Mechanisms for shareholders and employees to provide recommendations 

to the highest governance body
64

staKeholDeR engageMent

4.14 List of stakeholder groups engaged by the organization 66

4.15 Basis for identification and selection of stakeholders 66

iteM assunto página/Resposta

3.8
Base para relatório no que se refere a outras instalações 

que possam afetar significativamente a comparabilidade

entre períodos e/ou entre organizações

8

3.9 Técnicas de medição de dados e as bases de cálculos 8

3.10 Reformulações de informações fornecidas em relatórios anteriores 8

3.11
Mudanças significativas em comparação com anos anteriores

(escopo e/ou medições)
8

3.12 Tabela que identifica a localização das informações no relatório 140

3.13
Política e prática atual relativa à busca de verificação externa 

para o relatório
Não realizou verificação externa

4 goVeRnança, coMpRoMisso e engaJaMento

4.1 Estrutura de governança da organização 64 e 66

4.2 Presidência do grupo de governança 14

4.3 Porcentagem dos conselheiros que são independentes, não executivos 64

4.4
Mecanismos para acionistas fazerem recomendações 

ao Conselho de Administração
64

engaJaMento Dos staKeholDeRs

4.14 Relação dos grupos de stakeholders engajados pela organização 66

4.15
Base para a identificação e seleção de stakeholders com 

os quais engajar
66
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iteM subJect page/Response

ManageMent appRoach anD peRfoRMance inDicatoRs

economic performance indicators

EC1 Direct economic value generated and distributed 4

EC3 Coverage of the organization’s defined benefit plan obligations 98

enViRonMental peRfoRMance inDicatoRs

EN1 Materials used by weight or volume 114

EN4 Indirect energy consumption by primary source 116

EN8 Total water withdrawal by source 118

en16 Total direct and indirect Greenhouse Gas Emissions 120 e 122 

EN22 Total weight of waste by type and disposal method 124

EN30 Total environmental protection expenditures and investments 114

social performance indicators
Labor Practices

LA1 Total workforce by employment type, employment contract, and region 84

LA2
Total number and rate of employee turnover by age group, gender, 

and region
86

LA3
Benefits provided to full-time employees that are not provided to 

temporary or part-time employees
92

iteM assunto página/Resposta

foRMa De gestão e inDicaDoRes De DeseMpenho

indicadores de Desempenho econômico

ec1 Valor econômico direto gerado e distribuído 4

ec3 Cobertura das obrigações do plano de pensão de benefício 98

indicadores de Desempenho ambiental

en1 Materiais usados por peso ou volume 114

en4 Consumo de energia elétrica 116

en8 Total de água retirada por fonte 118

en16 Emissões diretas e indiretas da GEE 120 e 122 

en22 Peso total de resíduos, por tipo e métodos de disposição 124

en30 Total de investimentos e gastos em proteção ambiental 114

indicadores de Desempenho social
Práticas trabalhistas

la1 Total de trabalhadores, por tipo de emprego, contrato de trabalho e região 84

la2
Número total e taxa de rotatividade de empregos, 

por faixa etária, gênero e região
86

la3
Comparação entre benefícios a empregados de tempo 

integral e temporários
92
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iteM assunto página/Resposta

la4
Percentage of employees covered 

by collective bargaining agreements

100%. The scope of the union agreements is limited to the regions/base of operations for each union, in each 

location in which the company operates. Some agreements / conventions are negotiated by the respective 

employers’ unions from the State where the project is located. Agreements for Profit Sharing are negotiated 

by the company with the workers’ unions.

la7
Rates of injury, occupational 

diseases, lost days
98

la8

Education, training, 

counseling, prevention, 

and risk-control programs 

70

la10 Average hours of training per year 90

huMan Rights

hR5
Freedom of association policy and 

application degree

All collective agreements are effected based on free negotiation and are fully respected. No fines have been 

levied by government oversight departments for any event related to non-compliance or restrictions placed on 

the right of association and collective negotiation.

society

so8
Significant fines and total number of 

non-monetary sanctions

In 2009 Mendes Júnior was fined 14 times for labor infractions due to alleged non-compliance with legislation 

while carrying out its projects. It was also fined 57 times due to its joint ventures. However, these were all for 

small amounts and did not cause any risk to the activities of the company. There were also two terms of adjust-

ment of conduct, which brought obligations upon the company, and two more terms of adjustment of conduct 

which brought obligations upon joint ventures Mendes Júnior belonged to and which could lead to a fine, but 

which did not represent any risks, either. There was also a Public Civil Lawsuit by the Labor Attorney’s Office, 

4th Region, which questioned the payment of expenses to transport employees from their place of origin to 

the workplace of a joint-venture the company took part in. The company was successful in the first and second 

instances and the Attorney’s Office was denied pursuance to the Appeals Review.

Responsibility foR the pRoDuct

pR1

Life cycle stages in which health 

and safety impacts of products and 

services are assessed

During the life cycle of its services, Mendes Júnior maintains collective preventive actions by working in an 

integrated way to protect human beings and the environment, to ensure compliance with the applicable legisla-

tion and with the standards established by the company and by the customer. The company adopts operational 

techniques that optimize the prevention and elimination of work-related accidents and pollution, as it seeks to 

minimize any changes to the ecosystem while contributing to improve quality of life. It guides its employees 

to conduct their activities efficiently, thus guaranteeing the application of the company's policies through the 

Daily Dialogues on the Environment and Safety. Mendes Júnior develops and refines new technologies that can 

be incorporated into its activities. The continuous improvement of its processes is a premise of the QMSR Policy 

(Quality, Environment, Occupational Health and Safety, and Social Responsibility.

pR5

Practices related to customer 

satisfaction, including results 

of surveys

This assessment is not valid for Usina José Mendes Júnior. The 573-ETA project did not gather evidence from cus-

tomers and BR 101/PE has not implemented a quality system project. At the other units, customer assessments 

are held periodically, according to the rules set out in the Management Responsibility Procedures, which deals 

with services to customers and stakeholders , the qualifications and competencies of professionals, and product 

and service quality. It also deals with occupational health and services, pollution prevention and environmental 

preservation, and social responsibility and image.

iteM assunto página/Resposta

la4

Percentual de empregados 

abrangidos por acordo de 

negociação coletiva

100%. A abrangência dos acordos sindicais limita-se à região/base de ação de cada sindicato, em cada locali-

dade em que a empresa atua. Alguns acordos/convenções são negociados pelo sindicato patronal respectivo 

ao Estado da Federação onde o projeto se localiza. Acordos de PLR são negociados pela empresa com sindi-

catos de trabalhadores.

la7
Taxa de lesões, doenças 

ocupacionais, dias perdidos
98

la8
Programas de educação, 

prevenção e controle de risco
70

la10
Média de horas por 

treinamento por ano
90

DiReitos huManos

hR5
Política de liberdade de associação 

e o grau da sua aplicação

Todos os acordos coletivos são celebrados com base na livre negociação e são respeitados em sua íntegra, não 

havendo registro de autuação aplicada por órgãos de fiscalização por ocorrência relativa ao descumprimento 

ou cerceamento da liberdade de associação e negociação coletiva.

socieDaDe

so8

Descrição de multas significativas  

e número total de sanções 

não monetárias

A Mendes Júnior recebeu, em 2009, 14 autos de infração trabalhista por causa de supostos descumprimentos 

da legislação sofridos pela empresa na execução de seus projetos. Recebeu também 57 autos envolvendo 

consórcios dos quais é parte. Entretanto, todos foram de pequena monta e não causaram nenhum risco à 

atividade da empresa. Houve também dois termos de ajustamento de conduta, os quais previram obrigações à 

empresa, e outros dois termos de ajustamento de conduta que previram obrigação aos consórcios dos quais a 

Mendes Júnior faz parte, sob pena de pagamento de multa, que também não representam riscos. Houve ainda 

uma ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho da 4ª Região que questiona o pagamento 

das despesas de deslocamento entre as localidades de origem e os locais em que trabalham os colaboradores 

de um consórcio do qual a empresa foi parte. A empresa obteve êxito em 1ª e 2ª instâncias, e foi negado 

seguimento ao Recurso de Revista do Ministério Público.

ResponsabiliDaDes sobRe o pRoDuto

pR1

Política para preservar a saúde 

e a segurança do consumidor 

durante o uso do produto

No ciclo de vida de seus serviços, a Mendes Júnior mantém ações preventivas de caráter coletivo, trabalhando 

de forma integrada na proteção do ser humano e do meio ambiente, para assegurar o atendimento à legislação 

aplicável e aos padrões estabelecidos pela empresa e pelo cliente. A empresa adota técnicas operacionais que 

otimizam a prevenção e a eliminação de acidentes do trabalho, da poluição, minimizam a alteração do ecossis-

tema e contribuem para a melhoria da qualidade de vida. Orienta seus colaboradores com o objetivo de conduzir 

suas atividades de forma eficiente, garantindo a aplicação da política da empresa, por meio dos Diálogos Diários 

de Meio Ambiente e Segurança. A Mendes Júnior desenvolve e aprimora novas tecnologias que possam ser 

incorporadas às suas atividades. A melhoria contínua dos seus processos é uma premissa da Política do Sistema 

de QMSR (Qualidade, Meio Ambiente, Segurança e Saúde Ocupacional e Responsabilidade Social).

pR5

Práticas relacionadas à satisfação 

do cliente, incluindo resultados 

de pesquisas

Para a Usina José Mendes Júnior, a avaliação não é aplicável. O projeto 573-ETA não teve evidências junto ao 

cliente, e a BR 101/PE não possui projeto de sistema de qualidade implantado. 

Nas outras unidades, as avaliações dos clientes são realizadas periodicamente, seguindo a prescrição do Pro-

cedimento para Responsabilidade da Direção, que aborda o atendimento aos clientes e partes interessadas, 

qualificações e competência dos profissionais, a qualidade dos produtos e serviços. Aborda também a atuação 

com relação à segurança e à saúde ocupacional, à prevenção da poluição e à preservação ambiental e no que 

diz respeito à responsabilidade social e à imagem.
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