POLÍTICA DE SMS
A M&I Electric tem sua matriz situada em Macaé - RJ, filiais localizadas nas cidades do Rio de
Janeiro/RJ e Belo Horizonte/MG. Atua nos segmentos industriais (mineração, siderurgia,
cimenteiras, papel e celulose, entre outros) Óleo & Gás (upstream, midstream e downstream) e
geração de energia (power generation) no Brasil e América Latina. Fornece Serviços de Reparo,
Revisão e Recuperação de: Motores Elétricos e Geradores CA/CC de baixa e média tensão para
tipos convencionais; Motores Elétricos de baixa tensão para o tipo de proteção à prova de explosão
“Ex d”, segurança aumentada “Ex e”, não acendível “Ex n”, e poeira combustível “Ex t”; Disjuntores
e Contatores de baixa, média e alta tensão; Relés de Proteção; Serviços de Upgrades e Retrofits;
Estudos, Comissionamentos e Diagnósticos; Serviços de Engenharia de Sistemas Elétricos,
Automação e Controle. Neste contexto:
Buscamos propor soluções em engenharia elétrica, produtos e serviços com
segurança, qualidade, agilidade e inovação aos nossos clientes, buscando manter
uma relação duradoura.
Nosso foco é desenvolver novos negócios e parceiros no Brasil e na América do Sul,
e assim, nos tornar um ativo estratégico e de valor econômico aos nossos acionistas.
Nossos compromissos são:
Acompanhar o nosso desempenho de forma constante, em busca da melhoria contínua
do Sistema de Gestão Integrado de SMS.
Prover condições de trabalho para evitar lesões e doenças inerentes às atividades de
trabalho desempenhadas pelos colaboradores, internos ou terceiros.
Agir preventivamente para eliminar perigos e reduzir os riscos inerentes às atividades
de trabalho desempenhadas pelos colaboradores, internos ou terceiros, a fim de preservar
a vida.
Promover consulta e participação dos colaboradores, internos ou terceiros, e seus
representantes.
Praticar ações através do uso sustentável dos recursos naturais e do gerenciamento
dos aspectos envolvidos nas nossas atividades, para prevenção da poluição e proteção do
meio ambiente.
Atender aos requisitos legais e outros aplicáveis à organização.
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