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           O que explica o sucesso de uma empresa? Seria o trabalho? A eficiência? A visão 

empreendedora? Sim, seria tudo isso. Agora, o que explica o sucesso de uma empresa 

cujo o preço, eficiência e trabalho são muito parecidos com o da concorrência? Bom, 

neste caso, é a qualidade no serviço, no trato com os colaboradores e o respeito pelo 

planeta no qual vivemos. É assim que a Pinheiro Sereni Engenharia pensa. Fundada 

dia 15 de junho de 1998, desde então é a qualidade que corre no sangue e que nos move 

por mais de duas décadas. Que nos faz uma empresa valorizada, referência e dá passagem 

para o hall das mais importantes do mercado.



 Ícaro Pinheiro Sereni e Ulisses Pinheiro Sereni 

Uma visão sólida

         A crença da Pinheiro Sereni é que, para alcançar o sucesso pessoal e profissional, o 

ser humano deve exercitar seus direitos e deveres como cidadão. A organização necessita 

atuar em um ambiente socialmente responsável para ser eficaz. Sobretudo em nosso país, 

cuja diferença social é abismal, somos responsáveis pela multiplicação de práticas de cidadania, 

patriotismo, soberania e de justiça entre nossos colaboradores.

      Dessa forma, a Pinheiro Sereni trabalha com foco nos resultados e quer ser 

líder gerando confiança. Uma confiança que deve traduzir-se em qualidade e 

compromisso com os prazos para o cliente, em transparência e desenvolvimento profissional 

para os nossos funcionários. Esses, com esforço e dedicação, se revelam em contribuição 

e desenvolvimento para a sociedade.

     Para implementar a cultura de gestão da Pinheiro Sereni e atingir 

seus objetivos estratégicos, a empresa conta com uma estrutura de recursos humanos 

composta por engenheiros e técnicos com especialização em segurança do trabalho, meio 

ambiente, saúde ocupacional, dentre outros.                             

A equipe é formada, ainda, por profissionais

experientes nas áreas de gestão, marketing,

contratos e finanças, buscando sempre

o foco no cl iente e nos benefícios  

a serem trazidos. Em todos os níveis 

organizacionais ex is tem programas 

contínuos para a reciclagem, treinamento

e aperfeiçoamento para otimizar as

técnicas de segurança, qualidade e  

produtividade.

            Em 1998 a Pinheiro Sereni Engenharia S/S LTDA iniciava as suas atividades no ramo 

da construção civil e rodoviária. Tudo começou de uma ideia e de uma crença em uma forma 

inovadora de gestão empresarial. Inicialmente, começamos atuando em apenas um segmento 

particular, onde surgiu a necessidade de, cada vez mais, aceitar desafios maiores.

Por meio de significativos esforços de gestão e investimentos, a Pinheiro Sereni conseguiu 

superar-se, obedecendo a prazos e normas, propiciando, assim, a expressão e o 

    

A Pinheiro Sereni exerce um papel importante como agente mobilizador perante 

seu corpo funcional, reunindo indivíduos de diferentes níveis e cultura, movimentando seus 

colaboradores em torno de ações voltadas à responsabilidade social, ajudando na construção 

de um futuro melhor para as próximas gerações.

desenvolvimento da organização em vários Estados do Brasil.
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Qualidade e segurança

            Pinheiro Sereni Engenharia S/S LTDA procura se destacar perante os clientes devido

 à sua capacidade de prestar serviços da mais alta qualidade, que são obtidos pelo empenho 

pessoal de cada colaborador. Para tanto, a empresa oferece condições adequadas 

para suas atividades, zela pela segurança de seus trabalhadores e busca o aprimoramento

de seus serviços. Portanto, a Pinheiro Sereni busca permanentemente satisfazer 

aos clientes que a contratam e aos colaboradores que a mantêm.

            A qualidade na Pinheiro Sereni está fundamentada na criação de um ambiente onde 

haja um comprometimento dos seus colaboradores, permitindo aceitar desafios

para elevar a competitividade da organização.

       Esse é um assunto de extrema importância para a Pinheiro Sereni. A empresa. 

desenvolveu uma cultura de segurança que é inerente ao profissional e que o 

mesmo observe os cuidados e as recomendações necessárias dentro e fora da organização. 

De acordo com  as normas de qualidade e a eliminação de fatores de risco, a meta de atingir 

zero em acidentes de trabalho é algo buscado de maneira incansável.

Prédio de alojamento do Ciaba/PA



Estrutura, organização e compromisso

         O recurso humano é algo considerado fundamental à Pinheiro Sereni. A relação com  

os colaboradores tende a extrapolar as fronteiras corporativas. Com um grupo 

altamente  capacitado e uma política de reciclagem eficaz, a empresa conta, hoje, com um 

amplo escopo  de serviços, que somado ao desenvolvimento de seu corpo funcional, possibilita 

à organização,  que preza pela geração de emprego e renda, o desenvolvimento sustentável 

e os impactos na economia das regiões que atua. Além disso, seus fornecedores são parceiros 

no negócio, pois influenciam diretamente no desempenho e cumprimento de seus objetivos 

e metas. Com a conscientização do papel exercido do fornecedor na cadeia de valor e de 

valores éticos praticados  por ambos, o processo logístico não possui overheads, o que resulta

no cumprimento dos prazos acordados e na satisfação plena dos seus clientes.

Câmara Municipal de Marabá/PA

Estação de Tratamento de Esgoto Reator UASB-CE



Ambiente de trabalho saudável

        Seja em qualquer empreendimento ou projeto, os cuidados com as condições de 

trabalho e o ambiente aos quais nossos colaboradores se encontram, são rigorosamente 

acompanhados, possuem processos de melhoramentos contínuos para que esteja protegida

a capacidade mental do ser humano desenvolver suas atividades, plenamente satisfeito, 

buscando o mínimo de turn-over.

Proteção ao meio ambiente

´         Procurando alcançar os dispositivos das normas da ISO 14001, a Pinheiro Sereni 

desenvolve seus empreendimentos provocando o menor impacto possível ao

meio ambiente. Além de preencher os requisitos obrigatórios, a empresa busca sempre 

melhorar seu desempenho no setor, promovendo no seu corpo funcional a consciência de 

proteção e conservação.

Pará Obras – Nível “A”

              Durante as mais de duas décadas de existência, mesmo com a alta volatilidade dos mercados

e turbulências nos ambientes macroeconômicos nacional e internacional, a Pinheiro Sereni 

sempre prezou pelo relacionamento duradouro com o mercado. Para isso, teve que buscar  

resultados, com metas desafiadoras que podem trazer maior benefício para seus clientes 

e colaboradores. A conquista do certificado Pará Obras, em 2003, em todos os escopos

possíveis, quais sejam, edificações, rodoviário, elétrico e saneamento básico, representou 

um marco na busca pela excelência de qualidade. Obtida por meio de um planejamento

sólido e constante revisão de seus processos internos, a Pinheiro Sereni conseguiu

atingir mais um objetivo que provocou profundas mudanças na gestão dos negócios.  

Segurança como filosofia de atuação

       Porém, as práticas quanto à segurança no trabalho e saúde ocupacional extrapolam

o próprio sentido da palavra. Para a Pinheiro Sereni é importante que seus colaboradores

tenham a integridade física, mental e psicológica assegurada dentro e fora da empresa.

Além disso, a preocupação com o meio ambiente e os impactos causados pelo empreendedorismo 

são observados minuciosamente, conforme as normas do sistema Pará Obras.

Prêmio Top de Marketing

             A Pinheiro Sereni foi ganhadora dos prêmios Top de Marketing ADVB-PA por dois anos.

No ano de 2012 a empresa foi ganhadora da premiação com o case:  Lançamento Imobiliário, 

Criatividade e Ousadia . Dois anos depois, em 2014, foi premiada com o case:  Pinheiro Sereni,

Belém, Pará, Brasil .
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Anexo - Fotos

Centro Integrado de Alimentos – Niterói/RJ

Cais Pesqueiro – Camocim/CE



Centro de Abastecimento de Parauapebas/PA



Hangar de São Gabriel da Cachoeira/AM

Hangar da Base Aérea de Belém/PA

Escola Estadual Melvin Jones - Uruará/PA



Escola Profª. Ruth Guimarães Ferreira - Benfica/PA

Escola Mário Carneiro de Miranda - Belém/PA

Escola Jorge Lopes Raposo - Icoaraci/PA



Sinalização de vias - PA

Pavimentação de vias - PA

Terminal Pesqueiro de Salvador/BA



(91) 3131-9800
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