
 

Sistema Integrado de Gestão 

Segurança - Qualidade – Saúde – Meio ambiente 

 

 

“A melhoria contínua do sistema de qualidade é alcançada 

através de nosso sistema de gestão, aplicado com respeito ao 

meio ambiente e atenção à segurança e saúde ocupacional, 

obtendo como retorno o reconhecimento de nossos clientes, 

parceiros e colaboradores.” 

 

 
Com 15 anos de atuação na área de Manutenção Industrial, a EVSA 

iniciou sua trajetória atendendo grandes paradas de manutenção em 

Siderúrgicas do país. Em seguida, estendeu a prestação dos serviços 

para fábricas e outras indústrias, confirmando um mercado com 

carência de empresas, principalmente no Norte e Nordeste do País.  

 

Atualmente, conta com galpão de 1 mil m2 com instalação de máquinas 

modernas e pessoal capacitado para a execução de suas atividades e 

elaboração de produtos com qualidade EVSA. 

 

A sede da EVSA está localizada na cidade de Diadema situada no 

grande ABC, região metropolitana de São Paulo e atende, 

estrategicamente, todas as regiões do Brasil. 

 

É uma empresa especializada em Manutenção Industrial e Manutenção 

de Equipamentos de Elevação (Pontes Rolantes, Pórticos, Semi-

Pórticos, etc), atendendo operações em todo o território nacional.  

 

Como principais clientes, podemos citar, a título de faturamento, 

grandes Siderúrgicas, Hidrelétricas e outras...   

 

Em 2015, a EVSA chegou ao estado do Ceará determinada a atuar na 

prestação de serviços diversos, tais como: Manutenção de Telhados, 

Tratamento anticorrosivo e pintura, Manutenção de linhas férreas, 

manutenção mecânica de baixa complexidade, incluindo nosso escopo 

de Marcação Especial de Placas de Aço. 

 

 



 
 

Estamos instalados no site da Companhia Siderúrgica do Pecém – CSP, 

atendemos diversas áreas, mediante cada contrato e suas 

particularidades. 

 

  Missão: Compreender as demandas dos clientes e fornecer 

soluções integradas, atuando com rapidez e flexibilidade, com 

responsabilidade social, como agente de transformação na vida das 

pessoas. 

  Visão: Ser reconhecida em todo território nacional como uma 

das principais empresas provedoras de soluções nas áreas de 

manutenção industrial, agregando valor aos clientes, aos acionistas e 

aos nossos colaboradores. 

 Valores: PESSOAS – Recrutamos, treinamos e retemos pessoas 

preparadas e motivadas, com foco no trabalho em equipe e construção 

de relações de longo prazo. 

 Conhecimento - Construímos e transformamos ideias 

consistentes em retorno para nossos acionistas e clientes. 

 Ética – Pré-requisito na condução das relações de negócios. 

 Transparência – Nos comunicamos de forma clara, contínua, 

relevante e transparente, promovendo a validação e confirmação da 

sustentabilidade. 

 Agilidade – Nos diferenciamos ao agirmos com objetividade e 

eficiência para obter retorno. 


