
Empresa especializada em montagem, manutenção, 
fornecimento de estruturas metálicas e coberturas em 
empreendimentos industriais, comerciais e residenciais.
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A  E MA P MO N T A GE N S  L T D A  f oi f undada em ag os to de 20 0 0 , no munic í p io de 
Sarzedo, com o obje vo de atender a clientes nacionais e mul nacionais. 
em Belo Horizonte, está presente em todo o território nacional, executando obras de pequeno, médio e

Atualmente sediada

grande porte. Atua na área de montagem de estruturas metálicas, instalação e manutenção de empreendimentos 
industriais, comerciais e residenciais.

A EMAP foi premiada por oito anos com o Prêmio Top Engenharias – Categoria Construção Civil, concedido pela 
Associação dos Ex-Alunos da Escola de Engenharia da Universidade Federal de Minas Gerais. Por dois anos, recebeu o 
Selo Verde do Jornal do Meio Ambiente de São Paulo, como reconhecimento do trabalho realizado na área de preser-
vação  e educação ambiental.

A EMAP oferece serviços diferenciados, atuando com gestão eficiente, qualidade técnica, segurança operacional, 
respostas inovadoras e uma excelente relação custo-bene cio, assegurando elevado nível de sa sfação e fidelização 
de seus clientes.

A EMAP conta com uma equipe mo vada e preparada para prestar o melhor atendimento e fornecer soluções 
personalizadas. Afinal, cada cliente é diferente e é justamente na convivência do dia a dia de trabalho que o diferencial 
da EMAP é notado. O comprome mento da equipe e o envolvimento em cada projeto deixam claros a forma transpa-
rente e parceira de trabalhar na busca da melhor solução para cada projeto.

SOBRE A EMPRESA



SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE
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POLÍTICA DA
QUALIDADE

Desenvolver e melhorar con nuamente 
como empresa de montagens, pautada na 
transparência das relações com clientes, 
c olab oradores  e f ornec edores .

MISSÃO
Oferecer soluções personalizadas e 
eficazes em serviços de montagens 
e manutenções industriais.

VISÃO
Ser reconhecida até 2020, no Brasil, 
como um exemplo de empresa de 
excelência na prestação de serviços e 
geradora de valores para nossos 
clientes, empregados, fornecedores, 
acionistas, comunidade e meio 
ambiente.

VALOR
Segurança: Respeito absoluto à vida, à segurança do trabalho e ao meio 
ambiente;
Cliente: Alvo de todo apreço e entregas de valor, razão de exis r da Emap;
Conformidade: Respeito às polí cas, normas e diretrizes comunicadas pelos 
clientes;
Qualidade: Garan a de serviços executados, em conformidade com o escopo 
contratado;
Pontualidade: Cumprimento rigoroso dos prazos de execução acordados;
Domínio Técnico: Aplicação de tecnologias modernas, facilitadoras das execu-
ções;
Melhoria Con nua: Busca da evolução do domínio técnico, do desenvolvimen-
to profissional e pessoal;
Gestão Profissional: Administração fundamentada em métodos, processos, 
controles e informações para a tomada de decisões;
Integridade: Obediência à legislação vigente e aos princípios é cos e morais de 
maneira transparente e consciente.
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SERVIÇOS

MONTAGEM INDUSTRIAL
• Galpões;
• Tubulações; 
• Equipamentos;
• Telhados Metálicos;
• Coberturas Roll-on;
• Estruturas Metálicas;
• Tapamentos e Engradamentos;
• Isolamentos Térmico e/ou Acús co.

FABRICAÇÃO E FORNECIMENTO
• Brises;
• Equipamentos;
• Fôrmas Metálicas;
• Coberturas Roll-on;
• Estruturas Metálicas.

MANUTENÇÃO INDUSTRIAL
• Civil;
• Mecânica;
• Elétrica.

GERENCIAMENTO DE OBRAS
• Projetos de Expansão;
• Novas Plantas Industriais;
• Projetos de Reformas e Manutenções;
• Gestão de Contratadas.



MONTAGEM INDUSTRIAL

VLI - MONTAGEM DE PONTE METÁLICA - 2017

AP PONTO - MONTAGEM DE ENGRADAMENTO METÁLICO - 2017

BELGO - MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA - 2017

AZUL LINHAS AÉREAS - MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA 
E COBERTURA - 2017



FABRICAÇÃO E FORNECIMENTO

YAMANA GOLD INC.  FABRICAÇÃO, MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE 
ESTRUTURAS METÁLICAS, EQUIPAMENTOS E TUBULAÇÃO - 2017

PERCAM - MONTAGEM DE COBERTURA ROLL-ON - 2016

TOPUS CONSTRUÇÕES - MONTAGEM DE CHAPAS DE 
AÇO CORTEN - 2016/2017

PÓRTICO CONSTRUÇÕES METÁLICAS  MONTAGEM DE ESTRUTURA 
METÁLICA E STEEL DECKS - 2016



MANUTENÇÃO INDUSTRIAL

BHIP  MANUTENÇÃO DE COBERTURA  2017

CONSTRUTORA BARBOSA MELLO - MONTAGEM DE ESTRUTURA 
METÁLICA E COBERTURA - 2016

ASSOCIAÇÃO CENTRO LOGÍSTICO REFRIGERADO RIBEIRÃO DAS NEVES - 
MANUTENÇÃO DE COBERTURA - 2016

CONDOMÍNIO RETIRO DO CHALÉ  MONTAGEM DE ESTRUTURA 
METÁLICA, COBERTURA E TAPAMENTO LATERAL  2016



Rua Padre Rolim, 123, 4º andar
Santa Efigênia, 30130-090, 

Belo Horizonte MG
contato@emapmontagens.com.br

(31) 2535-1430




