


Compromisso com a
Sustentabilidade

To provide assembly and maintenance integrated

solutions that contribute to the success

of the companies and people involved.

Ser referência internacional em 

solução integrada para montagem      

e manutenção no Brasil. 

To be an international reference

in integrated solutions for assembly 

and maintenance in Brazil.

Ética; Comprometimento; 

Entusiasmo; Efetividade; 

Sustentabilidade.

Ethics; Commitment; 

Enthusiasm; Effectiveness 

and Sustainability.

Sua sede está localizada em Aracruz (ES) e foi

construída com base nos melhores conceitos

e práticas de sustentabilidade como

recuperação de águas da chuva, utilização

de energia solar para aquecimento de água,

iluminação e ventilação natural, além da

utilização de tecnologia moderna no sistema

elétrico, hidrossanitário e de refrigeração,

o que proporcionam baixo consumo

de recursos naturais.

The headquarters is located in Aracruz (ES) and 

was built based on the best sustainability concepts 

and practices, such as rainwater recovery, solar 

energy usage for water heating process, natural 

lighting and ventilation, in addition to the use of 

modern technology in electrical, sanitary and 

cooling systems, which permit a lower

consumption of natural resources.

Missão/Mission Visão/Vision Valores/Values

Commitment to sustainability
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Proporcionar solução integrada de montagem

e manutenção que contribua para o sucesso

das empresas e pessoas envolvidas.

Com mais de 30 anos de mercado, a ESTEL vem acumulando 

experiência e assegurando soluções eficientes aos clientes,    

tornando-se uma importante empresa do Brasil no segmento             

de montagem, manutenção eletromecânica e instrumentação 

industrial. 

With more than 30 years in the marketplace, ESTEL has been both

gathering experience and ensuring efficient solutions to

customers, therefore becoming an important company in Brazil

in the industrial segment of electromechanical and industrial 

instrumentation assembly and maintenance.
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Solução integrada

A orientação estratégica da ESTEL              

é estabelecer parceria com empresas 

detentoras de tecnologia e competências 

complementares, o que a possibilita 

ofertar soluções integradas de montagem 

e manutenção eletromecânica e 

instrumentação industrial para diversos 

segmentos. Isso permite a ampliação

de escopo, geração de novos negócios

e expansão de sua base territorial.

Its strategic orientation is to establish 

partnership with companies that hold 

technology and complementary skills, 

enabling ESTEL to offer integrated solutions 

in the process of electromechanical 

assembly, maintenance and industrial 

instrumentation to multiple segments.

This strategy permits an increase in the 

scope of the company, generation of new 

business and expansion of its territorial basis.

No ambiente corporativo industrial, a ESTEL 

tem grande experiência e conhecimento 

técnico no mercado brasileiro, com destaque 

para os segmentos de papel e celulose, 

siderurgia, mineração, óleo e gás, 

petroquímico, alimentício, entre outros.   

Nesse ambiente, a cultura de produtividade     

e de criatividade é colocada em prática por 

todas as equipes.

In the industrial corporate environment, ESTEL

has a wide experience and technical expertise

in the Brazilian market, especially in the 

segments of pulp and paper, steel, mining, 

oil and gas, petrochemical, food industry, and 

others. In this environment, the productivity and

creativity culture is highly valued by our teams.

Integrated solution

Ÿ Manutenção de motores elétricos industriais, 

incluindo para atmosfera explosiva;

Ÿ Manutenção de válvulas industriais;

Ÿ Manutenção eletromecânica                           

e de instrumentação industrial;

Ÿ Montagem eletromecânica                             

e instrumentação industrial;

Ÿ Fabricação e caldeiraria;

Ÿ Comercialização de materiais elétricos          

e de instrumentação.

Expertise  
and experience

Ÿ Industrial electric motors maintenance,   

including to explosive atmosphere;

Ÿ Industrial valves maintenance;

Ÿ Electromechanical and industrial  

instrumentation maintenance;

Ÿ Electromechanical assembly and industrial 

instrumentation;

Ÿ Manufacturing and boilerwork;

Ÿ Instrumentation and electrical materials 

marketing.

Conhecimento  
e experiência

Negócios
Business

54



Solução integrada

A orientação estratégica da ESTEL              

é estabelecer parceria com empresas 

detentoras de tecnologia e competências 

complementares, o que a possibilita 

ofertar soluções integradas de montagem 

e manutenção eletromecânica e 

instrumentação industrial para diversos 

segmentos. Isso permite a ampliação

de escopo, geração de novos negócios

e expansão de sua base territorial.

Its strategic orientation is to establish 

partnership with companies that hold 

technology and complementary skills, 

enabling ESTEL to offer integrated solutions 

in the process of electromechanical 

assembly, maintenance and industrial 

instrumentation to multiple segments.

This strategy permits an increase in the 

scope of the company, generation of new 

business and expansion of its territorial basis.

No ambiente corporativo industrial, a ESTEL 

tem grande experiência e conhecimento 

técnico no mercado brasileiro, com destaque 

para os segmentos de papel e celulose, 

siderurgia, mineração, óleo e gás, 

petroquímico, alimentício, entre outros.   

Nesse ambiente, a cultura de produtividade     

e de criatividade é colocada em prática por 

todas as equipes.

In the industrial corporate environment, ESTEL

has a wide experience and technical expertise

in the Brazilian market, especially in the 

segments of pulp and paper, steel, mining, 

oil and gas, petrochemical, food industry, and 

others. In this environment, the productivity and

creativity culture is highly valued by our teams.

Integrated solution

Ÿ Manutenção de motores elétricos industriais, 

incluindo para atmosfera explosiva;

Ÿ Manutenção de válvulas industriais;

Ÿ Manutenção eletromecânica                           

e de instrumentação industrial;

Ÿ Montagem eletromecânica                             

e instrumentação industrial;

Ÿ Fabricação e caldeiraria;

Ÿ Comercialização de materiais elétricos          

e de instrumentação.

Expertise  
and experience

Ÿ Industrial electric motors maintenance,   

including to explosive atmosphere;

Ÿ Industrial valves maintenance;

Ÿ Electromechanical and industrial  

instrumentation maintenance;

Ÿ Electromechanical assembly and industrial 

instrumentation;

Ÿ Manufacturing and boilerwork;

Ÿ Instrumentation and electrical materials 

marketing.

Conhecimento  
e experiência

Negócios
Business

54



Atividades
A�ivities

Manutenção de máquinas 
elétricas industriais

A ESTEL é Assistente Técnico Cinco Estrelas    

para produtos Weg Máquinas e Weg Motores.     

Possui a mais bem estruturada oficina do gênero        

no Espírito Santo para manutenção de máquinas 

elétricas. A ESTEL também é revendedor           

de motores Weg.

ESTEL is a Five Star Technical Assistant for 

products of WEG Máquinas and WEG Motores. 

It owns the best structured workshop of its 

kind in the state of Espírito Santo for electric 

machines maintenance. Estel is also a Weg 

engine dealer.

Industrial electric machines
maintenance

Reparo de motores
elétricos aplicados em
atmosferas explosivas

Repair of electrical
motors applied in

explosive atmospheres

ESTEL owns the certification

of its workshops in compliance

with the ABNT NBR IEC 60079-19

requirements.

A ESTEL possui certificação de sua oficina

em conformidade com os requisitos

da Norma ABNT NBR IEC 60079-19.

6 7
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Atividades
A�ivities

Manutenção de válvulas
industriais

A ESTEL é a primeira franquia de serviços

industriais Metso, nos estados do Espírito Santo,

Rio de Janeiro, Bahia, Rio Grande do Sul e Santa

Catarina, para revisão, reparo e recuperação

de válvulas de segurança, manuais, automáticas,

atuadores, posicionadores e paradas de plantas

industriais. Possui completa infraestrutura

e recursos de produção, com estoque de peças

de reposição e acessórios necessários aos

reparos. Sua equipe de trabalho é qualificada

e treinada pela Metso Brasil.

Industrial valves
maintenance 

ESTEL is the first METSO industrial franchise in   

the states of Espírito Santo, Rio de Janeiro, Bahia, 

Rio Grande do Sul and Santa Catarina offering 

services of revision, repair and recovery of safety 

valves, manual, automatic, actuators, positioners 

and industrial plants maintenance shutdowns.     

It has a complete infrastructure and production 

resources, including a spare stock parts an 

accessories repair. Its working team is trained  

and qualified by Metso Brasil.

Ÿ Manutenção de válvulas, atuadores             
e posicionadores;

Ÿ Manutenção em válvulas de segurança;

Ÿ Teste on-line em válvulas de segurança;

Ÿ Planejamento e execução de parada;

Ÿ Comercialização de peças de reposição                      
e de acessórios necessários aos reparos.

Principais atividades desenvolvidas

Ÿ Maintenance of valves, actuators 
and positioners;

Ÿ Maintenance of safety valves;

Ÿ On-line testing on safety valves;

Ÿ Planning and execution of plants 
shutdown services;

Ÿ Sales of spare ports and repair 
accessories.

Main activities developed 

98

Ÿ Regional ES: atendimento               
aos estados do Espírito Santo,          
Rio de Janeiro e Bahia.

Ÿ Regional Sul: atendimento             
aos estados do Rio Grande do Sul       
e Santa Catarina.

Centro de serviços

Ÿ ES Regional Branch: supporting 
clients in Espírito Santo, 
Rio de Janeiro and Bahia.

Ÿ South Regional Branch: supporting 
clients in Rio Grande do Sul         
and Santa Catarina.

Service center
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Atividades
A�ivities

Manutenção eletromecânica
e de instrumentação industrial

A ESTEL desenvolve relações de longo prazo, 

mantém bases operacionais em instalações    

dos clientes e investe no desenvolvimento        

de competências de forma integrada               

aos seus processos. 

Executa serviços de manutenção eletromecânica 

e de instrumentação em plantas industriais      

de diversos setores.

Industrial instrumentation and
electromechanical maintenance

1110

ESTEL develops long-term relationships, 

keeps operational basis in client's facilities, 

and invests in the development of skills in 

an integrated way to its processes.

It also performs services of

electromechanical and instrumentation 

maintenance in industrial plans of a wide 

range of sectors.

Ÿ Contratos de longo prazo nas 
disciplinas de mecânica, elétrica    
e instrumentação;

Ÿ Paradas de plantas industriais;

Ÿ Manutenção industrial nas 
disciplinas de mecânica, elétrica    
e instrumentação.

Ÿ Long-term contracts in mechanical,   
electrical and instrumentation disciplines;

Ÿ Industrial plants shutdowns;

Ÿ Industrial maintenance in mechanical, 
electrical and instrumentation disciplines.
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Atividades
A�ivities

Montagem eletromecânica
e instrumentação industrial

Atuação em montagem de grande porte faz 

parte da história da ESTEL. A empresa participa 

de importantes empreendimentos e tem 

parcerias com empresas de escopo 

complementar e detentoras de tecnologia,      

o que permite a ampliação de sua capacidade. 

Destaca-se também por seus recursos 

operacionais, de logística e pela competência 

de sua equipe técnica e de gestão.              

Essas experiências qualificam a ESTEL para 

novos e maiores desafios nas disciplinas          

de elétrica, mecânica e instrumentação.

Operating on large facilities is part of Estel's 

history. The company participates in important 

ventures and has partnerships with 

complementary scope companies and 

technology developers, which allows the 

expansion of its capacity. 

It also stands out for its operational resources, 

logistics and the high performance of its 

technical team and management. This large 

experience qualifies Estel for new and bigger 

challenges in electrical, mechanical and 

instrumentation disciplines.

Electromechanical assembly
and industrial instrumentation

1312

Ÿ Construção e montagem de plantas 
industriais;

Ÿ Montagem de estruturas metálicas;

Ÿ Montagem e modernização de unidades 
fabris;

Ÿ Implantação de projetos em regime 
EPC, turn-key, entre outros.

Ÿ Assembly and construction of industrial 
plants;

Ÿ Assembly of metallic structures;

Ÿ Assembly and modernization of fabric 
units;

Ÿ Implementation of projects in the EPC, 
turn-key and other regimes.
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Atividades
A�ivities

Fabricação de estruturas 
metálicas e caldeiraria

A ESTEL atua nos mercados de fabricação, 

com destaque para as seguintes atividades:

Boilerwork and metallic
structures manufacturing

1514

Ÿ Fabricação e pré-montagem de estruturas 

metálicas;

Ÿ Fabricação de caldeiraria leve, média         

e pesada;

Ÿ Fabricação e montagem de spools            

de tubulações;

Ÿ Recuperação de estruturas;

Ÿ Jateamento e pintura.

ESTEL operates in the manufacturing market, 

with emphasis on the following activities:

Ÿ Manufacture and daily pay-assembly            

of metallic structures;

Ÿ Heavy, medium and light welding             

and fabrication services;

Ÿ Manufacture and assembly of pipe spools;

Ÿ Structures recovery;

Ÿ Blasting and painting.
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Atividades
A�ivities

Gestão de
materiais

A ESTEL DISTRIBUIDORA atua de forma 

complementar às atividades da ESTEL SERVIÇOS 

no comércio de materiais elétricos                       

e de instrumentação. O acesso direto              

aos fabricantes permite ofertar, em condições 

competitivas, o suprimento dos projetos,      

com redução da cadeia de fornecimento            

e aumento da confiabilidade no cumprimento 

dos prazos contratados, atuando como gestora 

de todo o processo de suprimentos.

Supplies
management

1716

ESTEL DISTRIBUIDORA acts in a complementary

way to the activities of ESTEL SERVIÇOS in the

electrical materials and instrumentation trade.

Direct access to manufacturers enables to offer, 

in competitive terms, supply materials for 

projects, with a reduced supply chain

and increased reliability in complying with

the contract deadlines, operating as a manager 

to all the supply process. Leito de cabos, cabos de força,
controle e sinal

Cable trays, power,
control and signal cables

Materiais de
instrumentação

Instrumentation
supplies

Suportes e leitos de cabos
Cable trays and supports

Materiais de instrumentação
Instrumentation supplies

Tubing e conexões de instrumentação
Tubing and instrumentation fittings

Cabos de força, controle e sinal
Power, control and signal cables

Sistema de iluminação
Lighting system
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Certificações
Certification

Na busca permanente de competitividade, com

foco em qualidade, segurança, saúde e respeito

ao meio ambiente, a ESTEL possui certificação

integrada nas normas ISO 9001, ISO 14001

e OHSAS 18001 em todos os escopos,

o que consolida as suas boas práticas

de gestão reconhecidas pelo mercado.

18

Searching for constant competitiveness

and focusing on quality, safety, health

and environmental respect, ESTEL has

an integrated certification system based

on ISO 9001, ISO 14001 and OHSAS 18001

in all scopes, which consolidates its good

management practices that are recognized

by the market.

O espírito de solidariedade cidadã

motiva a ESTEL a desenvolver

e viabilizar iniciativas voluntárias

em benefício das comunidades

ao seu redor. Grande parte

dos projetos patrocinados pela

empresa conta com o apoio

de clientes, fornecedores e parceiros.

A prioridade é apoiar entidades

que atendam pessoas em vulnerabilidade

social, que promovam atividades

culturais, que preservem a saúde

e o meio ambiente, que tenham foco

na formação de crianças e adolescentes,

no cuidado com o próximo

e no incentivo ao esporte.

Responsabilidade social
Social responsability

The citizenship solidarity spirit motivates 

ESTEL to develop and facilitate voluntary 

initiatives on behalf of the surrounding 

communities. Most of the projects 

supported by the company are also 

supported by clients, suppliers and partners.

The company's top priority is to support 

entities that serve socially vulnerable people, 

promote cultural activities, preserve health 

and the environment, and have a special 

interest in the education of children and 

teenagers, care for others and encourage 

sports activities.

19
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and environmental respect, ESTEL has

an integrated certification system based

on ISO 9001, ISO 14001 and OHSAS 18001

in all scopes, which consolidates its good

management practices that are recognized

by the market.

O espírito de solidariedade cidadã

motiva a ESTEL a desenvolver

e viabilizar iniciativas voluntárias

em benefício das comunidades

ao seu redor. Grande parte

dos projetos patrocinados pela

empresa conta com o apoio

de clientes, fornecedores e parceiros.

A prioridade é apoiar entidades

que atendam pessoas em vulnerabilidade

social, que promovam atividades

culturais, que preservem a saúde

e o meio ambiente, que tenham foco

na formação de crianças e adolescentes,

no cuidado com o próximo

e no incentivo ao esporte.

Responsabilidade social
Social responsability

The citizenship solidarity spirit motivates 

ESTEL to develop and facilitate voluntary 

initiatives on behalf of the surrounding 

communities. Most of the projects 

supported by the company are also 

supported by clients, suppliers and partners.

The company's top priority is to support 

entities that serve socially vulnerable people, 

promote cultural activities, preserve health 

and the environment, and have a special 

interest in the education of children and 

teenagers, care for others and encourage 

sports activities.
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Clientes e parceiros
Customers and partners

Engenharia

Estel Serviços Industriais Ltda
Av. Presidente Castelo Branco, s/nº 
Centro Empresarial - Aracruz/ES - Brasil - CEP/Zip code 29192-503
Tel.: +55 27 3256-9393  -  Fax: +55 27 3256-9354
www.estel.com.br


