PARA CONSTRUIR UMA RELAÇÃO
É PRECISO ESTABELECER
UMA CONEXÃO.

SOMOS
ESPECIALISTAS
EM MANUTENÇÃO
GESTÃO DE PROCESSOS E
PROJETOS QUE AGREGAM
VALOR AO NEGÓCIO.

O QUE FAZEMOS
Uma equipe comprometida em pensar as melhores soluções, do
planejamento à execução diária de tarefas, de forma segura e confiável.

PLANEJAMENTO E CONTROLE

LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA

AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL

Profissionais experientes para avaliação,
consultoria e implantação de PCM,
com definição de padrões e instrumentos
para obter economia e organização nos
processos, utilizando os melhores
softwares de gestão do mercado.

Disponibilização de equipes técnicas
para manutenção industrial corretiva,
preventiva ou preditiva (eletricistas,
mecânicos, ferramenteiros, outros)
e ou manutenção predial (pintura,
conservação, obras civis, outras).

Através de parcerias com os principais
players globais, desenvolvedores e
fabricantes das melhores tecnologias
de segurança para NR12, elaboramos
e implantamos projetos, incluindo
fornecimento de materiais e ART específica.

PROJETOS E EXECUÇÃO

MUDANÇAS DE LAY-OUT

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Projetos e instalações de infraestruturas
industriais, tais como ar comprimido,
gás, tubulações hidráulicas, refrigeração,
banco de capacitores, entre outros.

Experiência em promover mudanças
de máquinas específicas, novos arranjos
fabris, montagem e desmontagem de
equipamentos no Brasil e Exterior, em
atividades elétrica, eletrônica e mecânica.

Profissionais experientes em diagnosticar
melhorias no aproveitamento da energia,
reduzindo o custo e otimizando o desempenho
de equipamentos, em parceria com
fornecedores de tecnologia específicos.

MANUTENÇÃO INDUSTRIAL
Mão de obra para a indústria
automotiva, eletroeletrônica,
alimentícia e outras.

MANUTENÇÃO PREDIAL
Instalações elétricas e
de ar condicionado em
supermercados, hospitais,
universidades.

MANUTENÇÃO NO AGRO
Gestão de equipamentos
em cooperativas, centrais de armazenamento,
processadoras.

MANUTENÇÃO EM INFRA
Suporte em máquinas,
esteiras em portos,
cimenteiras, mineradoras,
construtoras e outras.

INTEGRAÇÃO ESTRATÉGICA
Mantemos acordo comercial e técnico com
grandes players nacionais e internacionais,
como integradores ou parceiros. Entre eles,
SCHMERSAL, HIGISERV, ELCO, DW ELÉTRICA,
FG e JARTEC. A sinergia das operações permite
ganhos de escala para as partes e diferenciais
significativos para os clientes.

PARA CONSTRUIR UMA RELAÇÃO É
PRECISO ESTABELECER UMA CONEXÃO
Não importa o tamanho do contrato, mas como nos tornamos significativos.

Reinvente seu processo, nos
desafie e receba um diagnóstico
de NR-12 gratuitamente.

MAIS DE 20 ANOS AJUDANDO A MELHORAR
A EFICIÊNCIA DOS CLIENTES
Atuando em todo o Brasil e no exterior, oferecemos serviços técnicos
com medição de desempenho, foco nos resultados acordados com o cliente,
aumento da produtividade do processo e redução dos custos operacionais.
O que importa para nós, é traduzir estas ações em um maior
número de horas máquinas em atividade e acréscimo na sua vida útil.
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