MANUTTENÇÃO DE
D SITES CRÍTICOS
C
1 ABRANG
1‐
GÊNCIA DOSS CONTRATTOS DE MAN
NUTENÇÃO
O
As seeguintes ativiidades podem
m ser executtadas pela En
ngePower:
;
;
;
;
;
;
;
;

Eletricidade
HVAC (Ar
( condicion
nado)
UPS (No‐break)
ores
Gerado
Cablingg
Sistemaa de Incêndio
Limpezza
Hidráulica / Civil / Marcenaria
M
/ Serralheriaa

m ser executtados em qualquer lugarr do Brasil.
Os seerviços podem

2 CRITICID
2‐
DADE DA EN
NERGIA ELÉTTRICA NO CICLO
C
PROD
DUTIVO
A Energia Ellétrica é, sem
m sombra dee dúvida, o ffator de maior peso den
ntro do
ciclo produ
utivo de sittes críticos,, pois todo
os os demais processsos se
desencadeiaam a partir dela.
d
Assim, a sua dispon
nibilidade (co
onfiabilidade), bem
como o seu pronto resttabelecimento (MTTR – Medium Tim
me to Repair), são
indispensáveeis para garaantir o sucessso do seu d
desempenho
o. De nada adianta
a
investir em
m equipame
entos, treinaamento de pessoal, enviroment,
e
infra‐
estrutura, etc, se a enerrgia elétrica não estiver disponível e com qualidade. A
EngePower entra em ce
ena para fazzer parte deeste processo
o justamente para
de e a qualid
dade desta eenergia. Aprresenta‐se a seguir
garantir a disponibilidad
um overview
w de como atuamos.

3 NÚMERO
3‐
OS
Os nú
úmeros e ass atividades desenvolvidas a seguir apresentado
os por si só demonstram
m a experiên
ncia da
EngePower com sites
s
críticos.
Total de Hh em co
ontrato : 304
4446
0 Hh
Planttões : 105780
Horário Comerciaal : 162303 Hh
H
600 Hh
Preveentivas = 336
Prediitivas = 2763 Hh
ntido pelos cllientes nestee período : 0
Absenteísmo sen
pe Base com
mposta de profissionaiss com 10, 9,
9 8, 7, 6, 5 anos de empresa no contrato (baixa
Equip
rotatividade de mão
m de obra)).

4 PARADA
4‐
AS IMPREVISTAS POR PROBLEMA
P
AS DE MANU
UTENÇÃO
O núm
mero de parradas imprevvistas elétriccas do Data Center de um
m de nossoss clientes (o maior
m
provedor do
Brasil) no período
o de 10 anoss foi ZERO.

5 HORAS EXTRAS
5‐
E
COBRADAS
Horaas Extras cobradas dos clientes no contrato
c
: R$
$ 0,00
6 APOIO DA
6‐
D SEDE
Apoio da Engenharia da SEDE EngePower :
os clientes recebem
r
sem
mpre que n
necessário, apoio integgral da
Nosso
Engen
nharia Consu
ultiva da En
ngePower, tanto em prrojetos, com
mo em
estudo
os, como em
m engenharia de campo e service.
Todas as preventtivas nas subestações ccontam com equipe de apoio
na (não lo
otadas espeecificamentee dentro do
d contrato
o) da
extern
Engen
nharia de Cam
mpo da Engeepower SEDEE.

7 MANUTENÇÃO PREEDITIVA
7‐
TERM
MOGRAFIAS ‐ REDUÇÃO DOS PONTO
OS QUENTES
As teermografias realizadas
r
peela EngePow
wer junto aos clientes tem surtido um efeito fan
ntástico, o número
de po
ontos quentees é reduzido drasticamente ao longgo de todo o contrato, fficando, os maiores
m
prob
blemas
em níve
el de circuito
os com
quick lags e mesmo
m
quenas
assim, em peq
dades e nãão em
quantid
circuito
os críticos.
É feito um relatório
gerenciial por tipo
o, por
local e por criticcidade.
Norm
malmente faazemos as termografias
t
s quadrimesstralmente, podendo esste período ser reduzido ou
ampliado em função dos resu
ultados obtid
dos.

UTILIZAÇÃO DO ULTRA‐SOM
U
COMO INSTTRUMENTO DE MANUTEENÇÃO PRED
DITIVA
p
visualizar o
O ulttra‐som em uma mulheer grávida permite
bebê antes do mesmo nasscer. Aplicad
do à eletricid
dade, o
ultra‐‐som permitte identificar o arco (aiinda no estáágio de
descaargas parciais) antes do mesmo
m
ocorrrer. Assim, o ultra‐
som, tem por objetivo id
dentificar peequenas fugas de
uipamentos elétricos an
ntes que “e
estrago”
correente em equ
aumeente, ou sejaa, se torne ap
parente a olh
ho nu.

8 EVOLUÇÃO NO MERCADO
8‐
os. Possui ho
oje 68 funcio
onários
A EngeePower cresscreu 60 vezees em 14 ano
dos qu
uais 20 são engenheiros
e
.

9 PARCERIA, COMPROMETIMEN
9‐
NTO E PROFFISSIONALISSMO
Todos os trabalhos do esco
opo de nossso contrato
o desenvolvidos no clieente são
acopaanhados pela EngePow
wer, para evvitar problem
mas tais com
mo de execcução de
serviçços dentro de data Centeer, acesso nãão autorizado
o.

1 SEGURA
10‐
ANÇA
mos há 13 ano
os sem acide
entes com affastamento..
A EnggePower faz este ano 14 anos. Estam
D NR‐10
IMPLLANTAÇÃO DA
A EnggePower auxxilia o clientte na estrutu
uração, implantação e gestão do
pronttuário da NR
R‐10.
Entree outras, as seguintes
s
etaapas podem ser desenvolvidas:
‐ Levaantamento de
d Campo
‐ Diaggnóstico de NR‐10
N
‐ Elab
boração do Prontuário
P
‐ Estu
udo de Arc Fllash
‐ Treinamento Báásico para tod
dos os profisssionais Enge
ePower/clien
nte
boração de Procedimento
P
os
‐ Elab
‐ Elab
boração de APR´s
A
‐ Elab
boração de Procedimento
P
os de Emerggência

11‐ INFRA‐ESTRUTURA DE SERVICE
A EngePower também começou de uma maneira simples e hoje dispõe de equipamentos de última
geração, possuindo praticamente todos os equipamentos necessários.
‐ Medição de fator de potência de isolamento DOBLE MR‐4100 (Americano)
‐ Equipamentos para calibração de Relés, medidores, transdutores
(F6150 ‐ Caixa Hexafásica – DOBLE – Americano)
‐ Equipamentos para ensaios de transformadores de força, potencial e
de corrente – TTR trifásico (MEGGER – Americano)
‐ Equipamento para ensaio de transformadores de força, potencial e de
corrente – TTR monofásico – AEMC‐ Chavouix Arnoux – Francês)
‐ Equipamentos para ensaios de disjuntores de baixa, média e alta
tensão (Fabricação Programma – GE ‐ Suécia)
‐ Equipamentos para medição de malha de aterramento com subestações energizadas – (MITTON –
Finlandês)
‐ Equipamentos de qualidade de energia Fluke
‐ Equipamentos de qualidade de energia RMS
‐ Equipamentos para ensaio de relés de alta, média e baixa tensão
‐ Mala de ensaio de disjuntores ABB
‐ Termógrafo
‐ Ultra‐som
Atua desde baixa tensão até 500.000 V.

12‐ CLIENTES DE ALTA CRITICIDADE DA ENGEPOWER
Apresenta‐se a seguir alguns sites críticos de clientes da EngePower, na área de manutenção:
Bradesco – Cidade de Deus – através da Schneider
Bridgestone Firestone
EMBRATEL
Genari & Peertree
Hospital São Camilo (Pompéia/Santana e Ipiranga)
IBM – Hortolândia
Mercedez Benz
UOL

13‐ CLIENTES CORPORATIVOS DA ENGEPOWER
Realiza estudos, projetos, manutenção, comissionamento, start up, operação assistida para as maiores
empresas que atuam na área de eletricidade do país:
a)
b)
c)
d)
e)

Siemens
ABB
Areva
Schneider
WEG

f) Eaton
g) GE
Possui praticamente um rol de clientes corporativos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Bosch
Braskem (Grupo Odebrecht)
Grupo Votorantim (Papel, cimento, energia, metais)
Grupo Yamana
Petrobrás
Mercedes Benz
UOL

A EngePower é atualmente uma empresa referência em proteção no Brasil.

14‐ QUALIDADE BUSCANDO A EXCELÊNCIA
Esse é o “slogan” da EngePower desde a sua criação. Uma empresa que investe mais de 6% de seu
faturamento bruto em equipamentos, treinamento, tecnologia e infra‐estrutura.
A EngePower é uma empresa de Qualidade Premiada.
Na data de 21/05/09 a EngePower foi premiada pela SIEMENS, se situando entre o seleto grupo de
empresas que apresentam excelência em Serviços.
Assim, não poderíamos de deixar de compartilhar esta alegria com todos aqueles que nos auxiliam nesta
trajetória de sucesso, nossos funcionários, fornecedores, principais clientes e amigos, sem os quais nada
disso seria possível.
Desta forma, temos que agradecer a todos pelas oportunidades concedidas, para que possamos
demonstrar o nosso trabalho e auxiliar sempre, no que for possível, com um espírito de parceria, amizade,
comprometimento e união, elementos essenciais para a consolidação das sinergias construtivas que
conduzem ao sucesso.

1 AVALIAÇ
15‐
ÇÃO FINANC
CEIRA E SUSTENTABILIDADE
odicamente pela DUN & BRADSTREEET (a maior eempresa de
A EnggePower é avaliada perio
avaliaação financeeira do mund
do), sendo enquadrada
e
como
c
uma empresa
e
de b
baixo risco.
A susstentabilidad
de da empreesa é fundam
mentada em
m pilares adm
ministrativoss tais como
inovaação, pioneirrismo, trabaalho, dedicaçção, foco no
o cliente e não
n esqueceendo nunca
dos hábitos autto‐destrutivo
os das emp
presas (Neggação, Arrogância, Com
mplacência,
Depeendência da Competência, Miopia Co
ompetitiva, Impulso Territorial e Ob
bsessão por
Volum
me).

