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INOVANDO PARA
CRESCER
NOVA FÁBRICA + LAYOUT = CLIENTES
Nossa nova estrutura Fabril
proporciona um Layout capaz de
oferecer um ganho significativo no
tempo entre a entrada do pedido,
fabricação e entrega do produto.

SATISFEITOS

aproximadamente 1.300 tipos de
produtos diferentes que são produzidos
anualmente com as Marcas ENGEMAI,
ENGETEC e Marcas Privadas.

Desta forma nosso Lead Time médio
vem diminuindo sistematicamente
proporcionando uma entrega muito

mais rápida aos nossos parceiros, onde
conseguimos honrar com os prazos
pré-estabelecidos que envolvem

“Nos orgulhamos de produzir Filtros com a
mesma qualidade vista em produtos
Nacionais e Importados de grandes
Marcas”, enfatiza com orgulho o
Gerente de Engenharia Mario Pinto
Junior.

PESQUISA & DESENVOLVIMENTO
As fronteiras ficaram próximas de
quem busca fabricar melhor a cada dia.

fornecedores do Brasil, América do
Norte, Europa e Ásia.

Com uma filosofia de
P e s q u i s a
e
Desenvolvimento
c o n s t a n t e
disponibilizamos para
nossos
parceiros
f iltro s
nacionais
adequados a cada
tipo de aplicação
o n d e
o
desenvolvimento de Meios Filtrantes e
Matérias Primas é feito junto a

Fabricamos filtros
que equivalem aos
Originais,
onde
respeitamos
os
projetos
dos
E q u i p am e n t o s
e
Sistemas.
Você pode utilizar
um Filtro ENGEMAI
e ENGETEC sem ter
nenhuma preocupação!

FILTROS ENGEMAI
AVENIDA PAULICÉIA, 1793

Tel: 55-11-3975-5950 / 3976-1318 / 3976-7899

LARANJEIRAS - CAIEIRAS

sac@engemai.com.br

SÃO PAULO
CEP 07743-130

MUDE SEU CONCEITO DE FILTRAÇÃO, JUNTE-SE A ENGEMAI!
VISÃO: Ser reconhecida no mercado de filtros Industriais como uma empresa
íntegra, comprometida com seus cliente e colaboradores, primando pela qualidade e
atendimento das especificações técnicas de seus produtos.

MISSÃO: Atender ao mercado de filtros Industriais, desenvolvendo e fabricando
produtos tecnicamente adequados, com confiabilidade quanto ao cumprimento dos
acordos estabelecidos, no prazo combinado e com preços justos ao mercado, de
forma a manter a lucratividade proporcionando retorno adequado aos colaboradores
e acionistas.

VALORES:
- Foco no cumprimento dos acordos estabelecidos.
- Rapidez e flexibilidade no atendimento as necessidades do cliente.
- Preocupação com o bem estar dos colaboradores.
- Política de preços justos.
- Cultivar um relacionamento duradouro com os colaboradores investindo em seu
aprimoramento humano e intelectual.
- Desenvolvimento tecnológico contínuo.
- Manter comportamento ético e responsável nas relações com parceiros,
colaboradores, concorrentes, órgãos governamentais, comunidade e meio ambiente.

www.engemai.com.br

TEKNOFIL & ENGEMAI - PARCERIA DE SUCESSO
A ENGEMAI se orgulha
das suas parcerias
conquistadas ao longo dos
30 anos de atividade no
mercado de filtros!

participou ativamente da
feira BRASIL OFFSHORE
2017

Visando ampliar contatos e
gerar novos parceiros no
mercado de Oil & Gas

realizada em Macaé no
período de 25 a 28 de
junho.

nosso Distribuidor Máster
para o Estado do Rio de
Janeiro
TEKNOFIL

Um dos principais assuntos
divulgados nesta edição
estava ligado as mudanças
nas regras do pré-sal e na
confirmação da presença
de outras operadoras no
processo de exploração de
petróleo
além
da
Petrobras.

Este novo horizonte que se
abre na exploração no
mercado brasileiro nos
possibilita ter esperança de

um futuro promissor bem
como visualizar a retomada
deste mercado que é
muito importante para e
economia do nosso País.
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