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Criada em 2007 com intuito de levar serviços de qualidade e com a responsabilidade da 
entrega no prazo, a Montservice preocupa-se em conhecer as necessidades de cada cliente, 
identifi cando os pontos de atenção de cada projeto e solucioná-los com a mais elevada 
prioridade, desenvolvendo soluções completas e personalizadas, do projeto à montagem.  

As primeiras obras foram planejadas em uma instalação menor o que levou ao crescimento 
constante, chegando hoje a uma área fabril de 24.000 m² e com uma frota operacional 
adequada e moderna, para atender as necessidades dos clientes. 

Olhando para toda essa trajetória de conquistas, a Montservice consolidou-se como referência 
em qualidade nos serviços proporcionando aos seus clientes segurança, pontualidade e 
qualidade nos serviços prestados com uma equipe preparada e comprometida, parceiros 
sérios, com uma missão bem defi nida e com inovações constantes. 

Com toda esta experiência e consolidação de mercado, a expectativa é de que a empresa 
continue crescendo, superando os desafi os que o mundo globalizado vem impondo, 
inclusive se preparando para abrir novos  mercados.

A Montservice tem se posicionado de forma atuante, dinâmica e com objetivos claros para 
se tornar a parceira preferida de seus clientes, fornecedores e colaboradores.



SOBRE 
A EMPRESA

“Atuar com responsabilidade e disciplina nos processos de manutenção e de montagens 
industriais prezando sempre a agilidade, a qualidade nos serviços prestados e a preocupação 
com a segurança e com o meio ambiente, visando a contínua satisfação dos clientes e 
colaboradores”.

“Ser uma empresa que, até 2022, seja a principal referência em montagens de caldeiras de 
alta pressão, equipamentos e manutenção nos diversos setores industriais e esteja entre as 
cinco no cenário nacional contribuindo para o desenvolvimento do setor e da comunidade“.

MISSÃO

VISÃO

VALORES

POLÍTICA DA QUALIDADE

“A Montservice tem como política da qualidade a capacitação profissional, o empenho em 
tecnologia adequada na execução de suas atividades, a preocupação com a segurança, 
com a saúde e com o meio ambiente, para assim garantir a excelência na prestação de 
serviços e satisfazer plenamente a necessidade de seus clientes por meio da melhoria 
contínua dos seus processos.”

Ética

Transparência

Qualidade nos serviços

Pontualidade

Responsabilidade

Produtividade

Segurança

Manter compromisso ético e transparente com os clientes, 
fornecedores, colaboradores e com a comunidade.

Buscar a qualidade nos serviços prestados e o cumprimento dos prazos. 

Atuar de maneira responsável no cumprimento das atividades, com o 
meio ambiente e com a sociedade.

Trabalhar em equipe com eficácia e comprometimento, buscando 
contribuir e colaborar com os resultados da empresa. 

Prezar pela saúde, pelo bem-estar e pela prevenção de acidentes.



CRESCIMENTO CONSTANTE

CERTIFICAÇÃO FINANCEIRA

ORGANOGRAMA

Com as estratégias utilizadas para trazer a solidez  para a empresa, a Montservice conseguiu 
nesses anos aumentar seu tamanho patrimonial e sua capacidade para assumir novos 
negócios. O acompanhamento iniciou-se em 2012, demonstrando uma taxa média de 
crescimento de 32,10% ao ano.
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A Montservice conquistou, em 2018, a Certificação Financeira da CONFIDE.  A CONFIDE 
é especializada na avaliação comercial, financeira, restritiva e tributária de fornecedores 
e clientes a nível mundial com o objetivo de avaliar a vulnerabilidade das empresas na 
busca de fornecedores qualificados no mercado. Isso atesta que a empresa passou por um 
processo de auditoria. Essa conquista representa que a Montservice se destaca perante 
seus concorrentes. No mercado, essa certificação tem um peso de uma ISO FINANCEIRA. 
Dessa forma, a Montservice confirma sua meta em alcançar transparência, ética e 
responsabilidade em seus processos.



CAPACIDADE INSTALADA
O gerenciamento da capacidade instalada é um grande diferencial da Montservice. 
Disponibilizamos sempre uma taxa para novos clientes e projetos. Essa taxa existe para 
manter o crescimento da empresa, pois, quando a capacidade está próxima ao limite, os 
gestores investem em recursos materiais, tecnológicos e humanos para disponibilizar uma 
expansão na estrutura.
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Capacidade
instalada

Capacidade
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1. Processos internos mapeados
focando a agilidade na
expansão da capacidade
instalada;

2. Banco de currículos atualizado
e já qualifi cado facilitando a
contratação rápida de novos
colaboradores;

3. Agilidade na mobilização dos
recursos materiais;

4. Pronto atendimento dos
requisitos do cliente.

MEIO 
AMBIENTE

ANDANDO DE MÃOS DADAS COM VOCÊ E COM O MEIO 
AMBIENTE!

A Montservice atua com responsabilidade social e ambiental, 
visando sempre a preservação e respeito à natureza e ao meio 
em que vivemos. Atua de acordo com normas e leis vigentes, 
atendendo órgãos competentes, seguindo necessidades e 
exigências de nosso ramo.

Com consciência socioambiental, a Montservice realiza projetos 
envolvendo a comunidade com o objetivo de despertar 
refl exões e, assim, incentivar o cuidado com o meio. O projeto 
“Montservice na escola”, envolveu crianças do 4º e do 5º ano do 
ensino fundamental, com o intuito de despertar a importância 
da coleta seletiva de lixo dentro e fora do ambiente de estudo.



CERTIFICAÇÃO
De uma forma dinâmica, a Montservice busca 
atender seus clientes sem abrir mão da qualidade 
e da excelência em seus serviços e processos e, 
para isso, possui um Sistema de Gestão Integrado 
ISO 9001 e OHSAS 18001, ambos certificados pela 
empresa “BRTUV”.

Certificado
NBR ISO 9001

Certificado
OHSAS 18001

ÁREA 
FABRIL

A Montservice possui instalação fabril própria dentro de uma área de 24.000m², incluindo 
área de preservação permanente. Sua área fabril foi projetada para dar suporte ao negócio 
principal da empresa: Montagens e Serviços Industriais. 

A Montservice conta atualmente com a parceria do BNDES para a venda de equipamentos 
por ela fabricados, visando cada vez mais atender melhor os seus clientes.



OBRAS REALIZADAS
CERRADINHO BIOENERGIA S/A. - Fabricação e substituição de dutos em caldeira

RUMO ELEVAÇÕES PORTUÁRIAS S/A. - Projeto e instalação do sistema de contenção de derrames

DELTA SUCROENERGIA - Tubulação de vapor em ASTM A-335 P11

CP KELCO BRASIL S/A. - Montagem de equipamentos e tubulações em aço inox

GRUPO ZILOR - Montagem das tubulações da biorigin

COCAL - Tubulação de vapor em ASTM A-335 P22

GRUPO SANTA TEREZINHA – Montagem da caldeira BGV-M 220.000BA, 220tvh x 67kgf/cm².

SYKUÉ BIOENERGYA – Retrofit em caldeira

IACO (MRG) - Montagem da fábrica de açúcar

MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. - Retrofit em trocadores

BIOLINS ENERGIA - Montagem da caldeira, turbo gerador, todas as linhas de interligação da planta, sistema 
adiabático, torres e VLC

BAMBUÍ - Montagem completa de uma caldeira APU-67-6GI-PSE x 200tvh

DVPA - Montagem completa de uma caldeira APU-67-6GI-PSE x 200tvh

CLEALCO - Montagem completa de uma caldeira APU-67-6GI-PSE x 200tvh

USINA SÃO JOÃO - Montagem completa de uma caldeira APU-67-6GI-PSE x 200tvh

USINA SÃO JOÃO - Montagem de uma caldeira BMP-4600/6T-X

BIOSEV LAGOA DA PRATA - Montagem de uma caldeira AMD-83-7GI-PSE, 250tvh x 67kgf/cm² 

ETH (CONQUISTA DO PONTAL) - Montagem de uma caldeira AMD-107-9GI-PSE, 320tvh, 520 °C

USINA COROL - Montagem de uma caldeira AUP-53-6GI-PSE, 160tvh, 65 kgf/cm

USINA BONIN - Montagem de uma caldeira AUP-40-5GI-PSE, 120tvh, 44 kgf/cm 

ALGUNS DE NOSSOS CLIENTES
CALDEMA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA OURO FINO (SAÚDE ANIMAL)

ENGEVAP ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS LTDA CMAA VALE DO TIJUCO

CERRADINHO BIOENERGIA S/A. USINA SANTO ANTONIO S/A

CP KELCO BRASIL S/A. GRUPO BIOSEV

COCAL INDUSTRIAL DE AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA DVPA - DESTILARIA VALE DO PARACATU

METALÚGICA RIO GRANDE USINA SÃO JOÃO AÇÚCAR E ÁLCOOL S/A

GRUPO SANTA TEREZINHA BAMBUÍ BIOENERGIA S/A

GRUPO TEREOS BIOLINS ENERGIA

CITROSUCO S/A AGROINDUSTRIA MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA



FROTA OPERACIONAL
A Montservice possui frota operacional própria, dimensionada para atender seus clientes e 
parceiros com excelência. Conta com “Sistema de Gestão” para manutenção e renovação 
de equipamentos, focada em 100% de disponibilidade do ativo.

TREINAMENTOS
Sempre em conformidade com as normas técnicas e com os padrões de segurança que 
garantem a satisfação do cliente, a Montservice preocupa-se com a capacitação contínua 
das equipes para manter a qualidade dos serviços, o cumprimento dos prazos e a 
prevenção de acidentes, atendendo, inclusive, aos requisitos internos de cada cliente, com 
os Treinamentos:

COMPETÊNCIAS TÉCNICAS
RAC - Requisitos de Atividades Críticas

Treinamento de LOTO - LockOut & TagOut - Bloqueio e Sinalização de Energias Perigosas

Diálogos Diários da Segurança

TREINAMENTOS DAS NRs
NR6 - Equipamento de Proteção Individual EPI

NR10 - Segurança em instalações e serviços em eletricidade

NR11 - Operador de Guindaste - Reciclagem

NR18 - Trabalho a Quente

NR18 - Montagem de Andaime

NR33 - Espaço Confinado

NR33 - Supervisor de Espaço Confinado

NR35 - Trabalho em Altura

COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS
Integração de Novos Colaboradores

Desenvolvimento de Lideranças

Excelência Profissional Montservice

Treinamentos na Função

Desenvolvimento de Competências Profissionais
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