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A ENERGY SYSTEN atua, desde 2007, na prestação de serviços no setor 
elétrico, realizando montagem eletromecânica, manutenção elétrica e 
operação de subestações de até 500 kV e instalações industriais. 

Com uma equipe de profissionais qualificados e com alta responsabilidade 
técnica, a ENERGY tem como política o atendimento de requisitos legais de 
saúde e segurança, assegurando recursos e a participação dos 
trabalhadores para garantir a integridade física e mental.
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Atender as demandas do setor elétrico, 
prestando serviços de excelência, desafiando os 
prazos estabelecidos, além de garantir sempre a 
preservação do meio ambiente e a segurança e 
saúde dos nossos colaboradores. 
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MISSÃO



VALORES
Satisfação do cliente

Trabalho em equipe

Ética

Respeito

Responsabilidade 

Pessoas 
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ESCOPO DE
ATUAÇÃO

Serviços de manutenção corretiva e preventiva, 
intervenções em linhas energizadas, ampliação e 
construção nas áreas civil e eletromecânica e operação 
de manobras de subestações de média e alta tensão. 
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ABRANGÊNCIA
A ENERGY SYSTEN atende demandas em todo o 
país, tendo executado serviços com excelência em 
Goiás, Minas Gerais, São Paulo, dentre outros. 
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ATIVIDADES



ATIVIDADES
Montagem Eletromecânica Industrial de UHE’s, PCH’s, 
Termoelétricas, Eólicas, Solares, Plantas Industriais em 
Geral,  Subestações de Manobra/Elevadoras/Rebaixadoras  
com níveis de tensão de 34,5 kV até 500 kV;
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Implantação de Linhas de Transmissão com níveis de 
tensão até 500 kV em modelo turn key (projetos, execução 
civil, eletromecânico e comissionamento); 



ATIVIDADES

08PORTFÓLIO            ENERGY SYSTEN

Intervenções em Linha Viva para Linhas de Transmissão e 
Subestações até níveis de tensão de 500 kV (adequações 
e manutenções);

Montagem, tratamento/regeneração de óleo isolante 
e comissionamento em transformadores de Potência 
de Média Tensão (MT), Alta Tensão (AT) e Extra Alta 
Tensão (EHV);



ATIVIDADES
Comissionamento eletromecânico de equipamentos do 
setor elétrico de potência (Transformadores de Potência 
(TF’s), Transformadores de Corrente (TC’s), 
Transformadores de Potencial (TP’s), Para-raios  (PR’s), 
Seccionadoras (SECC’s), Disjuntores (DJ’s) , Bobinas de 
Bloqueio (BB’s), Reatores, Bancos de Capacitores (BCO’s);
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ATIVIDADES
Manutenção Eletromecânica (Preditiva, Preventiva  
e Corretiva) em unidades industriais;
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Montagem, configuração e parametrização de 
sistemas de proteção, controle e automação 
de subestações;



Treinamentos de capacitação e instruções 
relacionada as prevenções de acidente, promoção 
da saúde e preservação do meio ambiente;

ATIVIDADES
Comissionamento de sistemas de proteção, 
controle e automação de subestações;
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Desenvolvimento de sistemas de supervisão e 
controle de subestações (SAGE, ELIPSE);



Promoção da identidade “segurança não é 1, somos 
todos nós”, engajamento de todos;

Aquisição e capacitação através de equipamentos 
e tecnologias de última geração, gerando 
produtividade e segurança aos colaboradores;
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ATIVIDADES



ATIVIDADES
Implantação do caderno mensal de segurança à todas 
equipes Energy Systen com as ferramentas: DS- Diálogo 
de Segurança, APR-Analise Preliminar de Risco, Check 
List  de EPI-Equipamento de Proteção Individual, Check 
List de Veículos, Check list Kit Primeiros Socorros, Check 
List EPC- Equipamento de Proteção Coletiva,  Termo de 
Entrega de EPI, Termo direito recusa NR-10.14.1, Controle 
de Aferição de temperatura Covid-19
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ALGUNS DE
NOSSOS CLIENTES
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A ISO 45001 é uma norma internacional que estabelece 
requisitos para sistemas de gestão de saúde ocupacional e 
segurança (SGSSO), incluindo orientações para a aplicação 
da norma. Ela define métodos para que as organizações 
melhorem seu desempenho de Saúde e Segurança 
Ocupacional, adotando medidas proativas para evitar 
acidentes com trabalhadores e problemas de saúde e 
fornecer um local de trabalho seguro e saudável.

CERTIFICAÇÃO
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Prêmio ínPar
Por duas vezes, nas categorias “Melhor Prestador 
de Serviços Endesa Geração” e “Segurança”

Encontro de Fornecedores
Por três anos consecutivos, nas categorias “Destaque 
Segurança Geração Brasil” e “Melhor Prestador de Serviços”

PREMIAÇÕES
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RESPONSABILIDADE 
AMBIENTAL



RESPONSABILIDADE 
AMBIENTAL

A ENERGY SYSTEN, consciente de seu papel social 
como transformadora da comunidade a qual está 
inserida,  possui uma política de atuação sustentável, 
desenvolvendo diversos projetos voltados para a 
preservação do meio ambiente; conscientização de 
seus colaboradores; e iniciativas de cunho social. 

Confira algumas de nossas ações
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RESPONSABILIDADE 
AMBIENTAL
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Incentivo ao uso de garrafas e canecas, em substituição aos copos descartáveis;

Incentivo ao consumo consciente de recursos naturais e conscientização 
dos colaboradores;

Possuímos responsabilidade técnica para o gerenciamento e destinação de resíduos, 
em todas as atividades, com implementação da coleta seletiva;

Redução da emissão de gases poluentes com a manutenção periódica da 
frota e medição de fumaça preta;

Doação de uniformes para  Organizações não Governamentais (ONG’s) e entidades de 
reciclagem e reutilização de materiais, com toda a renda revertida para as instituições;

Desenvolvimento de projetos recorrentes, com fins de reaproveitamento de 
materiais e promoção de práticas sustentáveis. 



SEGURANÇA
DO TRABALHO



SEGURANÇA
DO TRABALHO

A segurança do trabalho é fundamental para os 
serviços oferecidos pela ENERGY, por isso primamos 
pela qualidade e atendimento de requisitos de saúde 
e segurança, além de investir em ações de promoção 
do SGSSO. 
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SEGURANÇA
DO TRABALHO

Qualificação dos colaboradores nos quesitos de segurança do trabalho, 
atuando em conformidade com as atuais tecnologias; cursos e 
treinamentos e reciclagem; 

Investimento em equipamentos de proteção individual (EPI’S), 
com certificados de aprovação (CA’s), e equipamentos de proteção 
coletivos (EPC’s);
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Sinalização e comunicação das políticas de segurança e meio ambiente, em 
todos os ambientes;

Promoção de ações específicas para cada grupo de atividade.



CONTATO

CNPJ: 09.277.089/0001-02 
Av. José Leandro da Cruz n° 1155 Qd. CH. 
Lote 99 A – PQ. Amazônia – Goiânia – Goiás
CEP: 74.840-390

� energysystenoficial     � energysysten     � energy-systen

www.energysysten.com.br
contato@energysysten.com.br

(62) 3275-1001 / 3283-1643



OBRIGADO!


