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A Ingeniería y Construcción Sigdo Koppers S. A. (SK) é
uma empresa líder na indústria de construção e montagem
em grande escala. Desde a sua fundação, em 1960,
tem participado nos principais projetos de investimento
relevantes para o progresso do Chile, concretizando, além
disso, operações, no Peru, Brasil e Colômbia.
Entre suas características se destaca a capacidade de
executar trabalhos de maneira integral, o que permite
atingir elevados níveis de eficiência, segurança e qualidade.
A companhia entrega serviços que incluem engenharia,
construção e montagem, gestão de compras nacionais e
internacionais, transporte local e logística.
Possui

uma

ampla

experiência

em

projetos

de

infraestrutura produtiva que requerem altos níveis de
especialização, assim como a capacidade de executar
obras em áreas tão diversas como mineração, geração
e transmissão de energia, industriais, obras civis e de
infraestrutura.

G R U P O

SIGDO KOPPERS
U M

G R A N D E

R E S P A L D O

A Ingeniería y Construcción Sigdo Koppers faz parte
de Sigdo Koppers S.A., destacado grupo empresarial
chileno com presença em nível global, que fornece
serviços e produtos para a mineração e a indústria,
através de empresas líderes em seus respectivos
setores.

PRESENÇA EM

16

PAÍSES EM TODO O

MUNDO.

4,1

US$ BILHÕES
EM MÉDIA DE VENDAS NOS
ÚLTIMOS 5 ANOS.

E M P R E S A

EPC REGIONAL

Suas capacidades técnicas e sua experiência permitem-lhe executar projetos EPC (Engineering,
Procurement and Construction) que consideram o desenvolvimento de engenharia, o fornecimento de
materiais, equipamentos e a construção da obra.
Isto é possível pelo conjunto de serviços integrais que a SK oferece, entre os quais se destacam
a proximidade e o acompanhamento precoce com o cliente, distribuindo sua experiência em grandes
projetos e entregando soluções especializadas que estão baseadas na capacidade de construção e
otimização conjunta. A isto se acrescenta a sua elevada qualidade e rápida resposta aos requerimentos
e cumprimento dos prazos comprometidos, trabalhando sempre de uma forma segura, competitiva,
eficiente e inovadora em todos os países nos quais está presente.

PARQUE DE EQUIPAMENTOS PRÓPRIO
A empresa conta com um dos maiores e mais
modernos parques de equipamentos próprios de
construção do país, composto de gruas de grande
capacidade (hidráulicas, reticuladas e torre).
Além disso, é certificador autorizado de Manitowoc y
Grove no Chile e no Peru, um dos maiores fabricantes
de gruas do mundo. Ao mesmo tempo, opera como
serviço técnico oficial destas marcas para realizar
manutenção de fábrica, reparação, montagem e
operação, tanto de equipamentos próprios como de
terceiros, na América Latina.

VALORES
RESPEITO E COMPROMISSO
COM A VIDA
Os valores são os princípios
que guiam e asseguram
a sustentabilidade da
organização. A conduta de
cada uma das pessoas que
trabalham na SK deve ser
o reflexo destes valores e
estes devem estar presentes
nas decisões, atividades e
projetos que empreenderem,
sem importar o lugar
ou o país onde operar a
companhia.

Priorizamos a saúde e a segurança das pessoas.
Protegemos o meio ambiente e o entorno social
das nossas operações.
Consideramos a dignidade das pessoas, o respeito
mútuo e a empatia como fundamento da relação
de trabalho.

INTEGRIDADE
Atuamos com
honestidade e
transparência.

FOCO NO CLIENTE
Construímos relações de
confiança e de longo prazo
com os nossos clientes.
Procuramos compreender
as suas necessidades,
pensar a partir do seu
ponto de vista e atender

Comprometemo-nos
somente com o que
podemos cumprir e
respeitamos a nossa
palavra até o final.

às suas expectativas.

EXCELÊNCIA
Fazemos o trabalho bem já na primeira vez.
Inovamos para agregar valor para a empresa
e para os nossos clientes.
Trabalhamos em equipe para alcançar metas
excepcionais.

SUS
TE NTA
BILI
DADE

Operar de forma sustentável é um objetivo que
orienta a forma de atuar da SK e de todos os seus
colaboradores.
Para a SK, a sustentabilidade é um compromisso
fundamental que orienta o seu trabalho, cuidando sempre
por ter uma atuação responsável em favor das futuras
gerações, gerando valor econômico, social e ambiental.
Esta estratégia de triplo resultado é administrada através
dos valores alinhados à sua Política de Sustentabilidade,
que proporciona diretrizes para o desenvolvimento
sustentável do negócio e considera todos os seus grupos
de interesse relevantes. É medida por indicadores, com a
finalidade de monitorar o seu cumprimento e estabelecer
objetivos de curto, médio e longo prazo.

SERVIÇO DE

EXCE
LÊN
CIA

O conjunto de serviços integrais que a Ingeniería y Construcción
Sigdo Koppers oferece aos seus clientes caracteriza-se pela sua
qualidade, a rápida resposta aos requerimentos e o cumprimento
dos custos e prazos comprometidos, sempre entregando soluções
seguras, eficientes e inovadoras. Ao longo dos seus 60 anos de
história, desenvolveu projetos nas seguintes modalidades:

EPC
Engineering, Procurement &
Construction.

BOP
Balance of Plant.

O&M
Operação e Manutenção.

BOT
Build, Operate & Transfer.

C&M
Construção e Montagem.

BOOT
Build, Own, Operate & Transfer.

P R E S E N Ç A

R E G I O N A L

E

UNIDADES DE
NEGÓCIOS
+15.000
PEAK DOTAÇÃO ANUAL.

29

MILHÕES H/H

EXECUTADOS ANUALMENTE.
BRASIL

Serviços de engenharia e construção para os setores de
energia, mineração e indústria.

A companhia Conta com empresas relacionadas e unidades
de negócios que lhe permitem entregar um serviço integral
e com valor agregado, tanto no Chile como no Peru, Brasil
e Colômbia.

60

DE
TRAJETÓRIA.

A NOS

19
A NOS

+500 MMUS$

Construção e montagem eletromecânica de obras marítimas
e pipelines.

Suporte na manutenção de ativos produtivos.

EM MÉDIA DE VENDAS NOS
ÚLTIMOS 5 ANOS.
DE MÉDIA DE
PERMANÊNCIA
DOS NOSSOS
TRABALHADORES.

Organismo de capacitação técnica, comprometido com o
desenvolvimento de recursos humanos qualificados.

EXPERIÊNCIA

+50 km

DE CORREIAS TRANSPORTADORAS
MONTADAS EM MINERAÇÃO
DURANTE LOS ÚLTIMOS 10 ANOS,

A SK, através do seu aporte em diferentes setores, tem desenvolvido a mineração,
fomentado o progresso, iluminado o futuro e melhorado a qualidade de vida das
pessoas no Chile e na Região.

ENTRE ELAS A CORREIA MAIS RESISTENTE
DO MUNDO (ST10000 DE CHUQUICAMATA
SUBTERRÂNEA).

~10.000 MW

MINERAÇÃO: PARTICIPAÇÃO EM PROJETOS DE MINERAÇÃO RESPONSÁVEIS POR MAIS DE 80% DA PRODUÇÃO DE COBRE NO CHILE.

DE GERAÇÃO

Mais de 100 projetos executados para as indústrias do cobre, ouro, prata, aço, zinco

+60

SUBESTAÇÕES ELÉTRICAS

+7.000 km

DE LINHAS DE TRANSMISSÃO

>60 Mill. H/H

EM PROJETOS INDUSTRIAIS

>20 Mill. H/H

EM PROJETOS DE INFRAESTRUTURA

e lítio. Além disso, é pioneira na construção e montagem de concentradoras, e no
desenvolvimento dos maiores projetos do setor no Chile. Relevante ator da mineração
do Peru e incursionando na construção de plantas concentradoras de ouro na Colômbia.

GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA: 10 MIL MW E 7 MIL KM DE
LINHAS DE ALTA TENSÃO, SOMANDO O CHILE E O BRASIL
Desde a sua fundação, a empresa participou em mais de 70 projetos de grande porte na
área de energia, construindo mais de 60 subestações elétricas, e mais de 7 mil quilômetros
de linhas de alta tensão até 800 kV. Pioneiros na execução de extensões de HVDC e na
construção de parques eólicos.

INDUSTRIAL: MAIS DE 60 MILHÕES DE H/H EM PROJETOS
INDUSTRIAIS
Mais de 90 projetos do setor industrial, entre os quais estão plantas de celulose e papel,
químicas, de oxigênio, aço e dessalinizadoras Deste último tipo, construiu a de maior
capacidade da Região, 2.500 lt/seg.

INFRAESTRUTURA: PRIMEIRA EMPRESA CHILENA A REALIZAR OBRAS
PARA METRÔ E RELEVANTE ATOR EM OBRAS MARÍTIMAS
A trajetória da empresa nesta área compreende mais de 70 projetos de grande escala,
entre os quais se destacam a construção de obras portuárias com equipamento próprio
de grande capacidade e última geração, além de túneis, oficinas e estações para o Metrô
de Santiago, junto com as plantas de Tratamento de Águas Servidas El Trebal e La Farfana.

DISTRIBUIÇÃO DE
PROJETOS POR SETOR

33% 25%
MINERAÇÃO

INDUSTRIAL

22%
ENERGIA

20%

INFRAESTRUTURA

CONTATO
Chile

Málaga 120, Las Condes
Santiago, Chile.
(+56 2) 28374333

Perú

Amador Merino Reyna 281, piso 8,
San Isidro
Lima, Perú.
(+51) 15141700

Colômbia

Carrera 9 #110 - 25, Of. 1007
Bogotá, Colômbia.
(+57 1) 7451698

Brasil

Rua Alexandre Dumas, 2100 - 2º e 3º andar.
Chácara Santo Antônio - CEP 04717-004
São Paulo, Brasil.
(+55 11) 3500-1429/3500

www.skic.com

