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ELBA EQUIPAMENTOS
E SERVIÇOS



Por diversos motivos mercadológicos, a estrutura das empresas vem passando por uma revolução e a 
cada novo ciclo de negócios, o seu desempenho é medido também pela capacidade de adaptação a uma 
realidade cada vez mais dinâmica. A ELBA é o resultado direto dessas transformações, sendo, ao mesmo 
tempo, uma solução eficaz para as diversas empresas que enfrentam este processo. Fundada em 1960 
como ELBA Construtora Euler e Barbosa, a empresa evoluiu do ramo de construção civil para a prestação 
de serviços especializados, surgindo a Elba Equipamentos e Serviços.

O principal objetivo da ELBA é dar suporte e implementar soluções em toda a cadeia logística de 
suprimentos e produção dos seus clientes, possibilitando a otimização da competitividade. Assim, a ELBA 
vem, desde 1960, participando ativamente dos processos produtivos de seus clientes, oferecendo 
serviços integrados à gestão da qualidade, mantendo como foco a modernização e melhoria contínua 
dos processos. Essa aplicabilidade resultou na obtenção do certificado nacional e internacional de 
qualidade.

Agilidade, confiabilidade e eficiência

Elba

Sede em Belo Horizonte



Elba
Diferenciais
Propostas de redução de custos com 
aumento de produtividade de sua 
empresa;

Agilidade e pessoalidade nas relações 
com clientes;

Soluções específicas para cada demanda, 
antecipando necessidades;

Capacitação técnica dos seus 
colaboradores, por meio de treinamentos 
ministrados pelos instrutores da própria 
empresa;

Equipamentos adequados conforme 
necessidade, modernos e com alto nível 
de disponibilidade;

Foco na plena satisfação dos clientes.

àServiços de apoio à infraestrutura com movimentação e 
transporte de cargas e materiais diversos;

àGestão de almoxarifados envolvendo atividades de 
recebimento, armazenagem, expedição e transporte de 
materiais e cargas diversas (Capex e Opex), incluindo 
soluções com software WMS próprio;

àPrestação de serviços com tecnologias de rastreamento 
e software de gestão em operações de movimentação 
com equipamentos pesados;

àLocação de equipamentos pesados;

àBeneficiamento de materiais e resíduos;

àDentre outras soluções sob medida para cada cliente.



Nosso negócio movimenta
o sucesso de nossos clientes

A ELBA tem a solução adequada, na hora que você precisa, reduzindo custos 
internos para sua empresa e direcionando o seu foco para a atividade fim. 
Nossos contratos são customizados para atender às suas necessidades mais 
específicas em termos de período, dimensionamento dos equipamentos, 
operação, manutenção, etc, contando com eficiência e produtividade 
garantidas por uma equipe altamente qualificada. As duradouras parcerias 
estabelecidas com grandes clientes atestam a nossa capacitação técnica.



Uma das principais características da logística moderna é a crescente 
complexidade operacional. Aumento da variedade de produtos, entregas 
mais freqüentes, menores tempos de atendimento, menor tolerância a 
erros de separação de pedidos e pressões para redução dos níveis de 
estoques, são alguns dos principais direcionadores dessa complexidade.

É dentro desta filosofia que a Elba Equipamentos e Serviços se propõe a 
executar um trabalho diferenciado, onde as necessidades específicas de 
cada cliente são premissas básicas e direcionam nossa atuação.

A entrega do produto certo
na quantidade e na hora certa



Precisão de ponta a ponta

Você se preocupa com a produção e deixa o controle dos estoques e a 
responsabilidade dos processos de recebimento, triagem, armazenagem, 
expedição e distribuição de suas mercadorias e insumos por conta da Elba 
Equipamentos e Serviços.

Nossa estrutura técnica, aliada às novas tecnologias de informação, permite 
oferecer aos clientes soluções de logística que proporcionam otimização de 
processos e ganhos de produtividade.



e Movimentação de Produtos Siderúrgicos
Logística de Gestão

Gestão de recebimento, estocagem e expedição de produtos siderúrgicos;
Movimentação de produtos siderúrgicos com equipamentos de última geração.



O equipamento certo
operado por profissionais 

altamente qualificados

Todo o processo de prestação de serviços da Elba é 
acompanhado por profissionais que atuam lado a lado com os 
clientes no desenvolvimento de solução para toda a cadeia 
logística, possibilitando excelentes condições de negócios 
com redução de custos operacionais.

Julgando imprescindível unir forças e desenvolver serviços que 
atendam da melhor forma os clientes, a Elba desenvolve 
parcerias duradouras, tanto relativas ao maquinário quanto ao 
pessoal qualificado, fortalecendo ainda mais sua expertise.



A ELBA oferece aos seus clientes, serviços de remoção de 
escória, operações oxicorte, beneficiamento de escórias em 
plantas de separação magnética, movimentação, 
beneficiamento e fracionamento de sucatas em Plantas 
Sheredder, beneficiamento de resíduos em plantas sob 
demanda, Eddy Current e outras soluções sob medida.

FALTA FOTO DA PLANTA



A gestão de materiais eficaz favorece a logística em obras de 
implantação e expansão de unidades industriais da siderurgia, 
mineração e outros setores. A Elba conta com profissionais 
especializados e sistemas de gestão logística e de segurança 
eficazes, a fim de atender as diferentes demandas existentes em 
projetos de grande porte, buscando a excelência e satisfação do 
cliente.

àImplantação do software de gestão de almoxarifados 
WMS (Warehouse Management System ou Sistema de 
Gerenciamento de Almoxarifado);

àRecebimento de materiais importados e nacionais;

àArmazenagem;

àPreservação de peças ou equipamentos;

àInventários;

àExpedição de materiais para as empresas responsáveis 
pela montagem industrial;

àOperações com equipamentos de movimentação e 
armazenagem, como Guindastes, Reach Steakers, 
Empilhadeiras, Manipuladores Telescópicos, Geradores, 
Torres de Iluminação entre outros.



A Gestão de Operações Logísticas exige soluções 
modernas, eficientes, customizadas e no ritmo 
necessário para atendimento das demandas 
operacionais do cliente. A expertise da Elba 
proporciona soluções logísticas inovadoras a fim de 
criar maior aderência às atividades a serem 
realizadas dentro das características e dos prazos 
exigidos pelo cliente.

àElaboração de projetos logísticos envolvendo 
dimensionamento de áreas, infraestrutura, 
equipamentos, processos e procedimentos logísticos;

àInspeção e controle de qualidade de materiais;

àImplantação do software de gestão de almoxarifados 
WMS (Warehouse Management System ou Sistema de 
Gerenciamento de Almoxarifado);

àRecebimento de materiais importados e nacionais;

àArmazenagem;

àPreservação de peças ou equipamentos;

àInventários;

à Operações com equipamentos de movimentação e 
armazenagem, como Guindastes, Reach Steakers, 
Empilhadeiras, Manipuladores Telescópicos, 
Geradores, Torres de Iluminação entre outros.



 Para estas atividades dimensionamos equipamentos de 
última geração conforme cada demanda específica, dentre estes 
destacamos Caminhões Pipa, Rool on Rool of, Báscula, Cavalo 
Trucado, Poliguindaste Brook, Guindaste Sucateiro, Escavadeiras 
Hidráulicas, Manipuladores Telescópicos com Garra e Imã, bem 
como  uma estrutura direta de operadores e motoristas e indireta 
de manutenção, segurança e administrativo devidamente 
capacitada para estas atividades.

        Os caminhões de coleta externa são rastreados e 
monitorados pelo Elba System.

        A gestão do processo de coleta através de software e 
sistema de rastreamento, as características da frota ofertada, 
somadas ao intensivo Programa de Capacitação de Pessoal nas 
áreas de operação e manutenção de equipamentos, ao uso das 
ferramentas da qualidade para melhoria contínua dos processos, 
bem como a experiência de mais de cinquenta anos em 
operações logísticas envolvendo diversas atividades de 
movimentação de cargas, transporte e a manutenção de 
equipamentos pesados, perfazem um conjunto de opções que 
garantem a maximização da utilização dos equipamentos e a 
melhoria continua dos processos para os nossos clientes.



A ELBA desenvolveu um software de monitoramento da sua frota 
de equipamentos, utilizando rastreadores com emissão de sinal 
GPRS, cujo foco principal é a gestão logística dos recursos 
envolvidos nos diversos contratos. A aplicação desta tecnologia 
tem proporcionado ganhos significativos aos clientes ELBA, 
através da otimização dos equipamentos, elevação da taxa de 
utilização e ganhos de produtividade.

O Software denominado ELBA SYSTEM, permite monitorar em tempo real os equipamentos, visualizar a sua 
localização geográfica e o seu status, além de possibilitar monitorar as diversas vagas de contrato, 
independente do equipamento que atende a cada momento, permitindo obter dados de taxa de utilização,  
disponibilidade em tempos de trajeto e outros dados fundamentais para a tomada de decisão. A criação de 
uma central de distribuição de equipamentos dedicada em contratos específicos,  permite monitorá-los e 
distribuí-los de acordo com cada demanda do dia a dia, através de comunicação com os operadores, evitando 
ociosidade e deslocamentos desnecessários, sendo uma ferramenta de gestão incomparável.



Desde o início das atividades de elaboração de Planos de Rigging, a 
Elba vem se aperfeiçoando nesta prática e ampliando o número de 
profissionais capacitados e habilitados para realizá-los, sendo uma 
ferramenta indispensável na prevenção de acidentes.

Os Planos de Rigging são elaborados para atividades consideradas 
críticas conforme padrão Elba ou de clientes, onde há necessidade 
prévia de um estudo mais minucioso das condições de trabalho em 
que será realizado o içamento da carga, avaliando as condições e 
configurações do guindaste e as condições do ambiente para que 
estas sejam executadas com o máximo de segurança.



A Segurança é nossa prioridade
e o acidente zero, nossa meta.

Em 2010, 2012 e 2013 a Elba foi Top Crane em Segurança
na Categoria Elevação e Movimentação de Cargas Pesadas.

*(anos base 2009, 2011 e 2012)

O Programa de Segurança e Desempenho Elba

O Programa reconhece e premia os funcionários de acordo com seu 
desempenho individual e serve de parâmetro para a seleção daqueles 
que se inscrevem como  candidatos ao Programa de Capacitação 
Elba visando a qualificação para promoções, criando um círculo 
virtuoso na empresa. 

Objetivos:

àAprimorar continuamente as práticas de segurança, promovendo a cultura da 
prevenção em relação  à  preservação da integridade física dos nossos funcionários e 
de terceiros;

àReconhecer e incentivar aqueles funcionários que tiverem melhor desempenho e 
comportamento seguro;

àMelhorar o nível de atendimento da Elba nos seus diversos contratos e obter notas 
satisfatórias nas avaliações feitas pelos clientes.

àMelhorar o preenchimento do pré -uso dos equipamentos e a correção de 
problemas de manutenção;

àMelhorar o nível de conhecimento e aplicação das análises de risco /APR = análise 
preliminar de risco.

Como funciona:

A avaliação do Programa é feita em software próprio desenvolvido pela Elba e as 
ocorrências  e bônus  de cada funcionário são registradas individualmente. Os  dados 
são armazenados e geram relatórios gerenciais que norteiam as ações de melhoria e 
os treinamentos  de comportamento seguro.

Eles são Destaques de Segurança e Desempenho:



PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO EES: foco na formação de uma equipe 
de primeira linha de forma que esteja devidamente qualificada para 
o bom desempenho profissional.

No grupo Elevação e Movimentação de Cargas Pesadas, a Elba foi a 
empresa eleita Top Crane 2011, 2012 e 2013 na categoria Treinamento, 
considerando-se os investimentos na capacitação dos operadores e a 
maior carga horária de aulas por operador.

*anos base 2010, 2011 e 2012

Os treinamentos teóricos abordam aspectos técnicos da documentação 
do Sistema de Gestão da Qualidade. Os treinamentos práticos simulam 
situações que farão parte das atividades diárias das equipes de 
manutenção e operação.

A  escola de capacitação reproduz locais estreitos e limitados para 
manobras, interferência de altura, atividades de empilhamento e 
manuseio de cargas de grandes dimensões, desenvolvendo nos 
operadores as competências requeridas para operações seguras.



Assegurada
Qualidade

Elba é empresa TOP CRANE

O Prêmio TOP CRANE , instituído pela Revista Crane Brasil promove o 
reconhecimento público das empresas de destaque em serviços de 
elevação, movimentação e transporte de cargas pesadas e especiais.

2010:CATEGORIA SEGURANÇA | 2011:CATEGORIAS TREINAMENTO E MELHOR CASE | 2012:CATEGORIAS TREINAMENTO E SEGURANÇA
2013:CATEGORIAS TREINAMENTO E SEGURANÇA.

Uma empresa tão exigente 
quanto seus clientes

Política da Qualidade:

“Buscar a prosperidade empresarial baseada na 
ética, valorização e segurança do ser humano, 
preservação ambiental e no respeito ao cliente”.

A Prestação de Serviços da Elba é apoiada no 
sistema de gestão da qualidade que envolve a 
padronização de processos e a medição de 
indicadores de desempenho mensais. Os objetivos 
principais são monitorar o grau de satisfação dos 
usuários dos serviços Elba, a performance dos 
c o n t r a t o s  a t r a v é s  d e  i n d i c a d o r e s  d e  
disponibilidade, além de outros indicadores 
oferecidos de acordo com a natureza dos serviços 
prestados.

As ações da Elba são desenvolvidas nos moldes da 
certificação ISO, conquistada em setembro de 2000  
na versão ISO 9002:94,  recertificada em 2006 na 
versão 9001:2000 e em 2010 na versão 9001:2008. 
Estas ações focam a melhoria dos processos e a 
valorização da equipe em todos os níveis, através da 
permanente capacitação e dos programas 
motivacionais.

O resultado positivo das pesquisas de satisfação 
realizadas junto aos clientes e das inspeções e 
auditorias realizadas nos diversos locais e  setores 
onde atuamos,  asseguram o padrão de qualidade 
ELba.



Nossa experiência à sua disposição.
A estrutura operacional da Elba está sempre pronta para a ação. 
Além de garantir agilidade das solicitações rotineiras, cria condições 
para oferecer serviços adicionais e de grande valia para os clientes, 
como por exemplo:

àmonitoramento de manutenções preventivas e preditivas em 
frota de terceiros;

àexecução de manutenção qualificada em frota de terceiros;

àsuporte técnico de software para gerenciamento de 
manutenções;

àimplantação de sistema de gerenciamento de frotas;

àtreinamento e fornecimento de operadores capacitados;

àprestação de serviços com cessão de mão de obra;

àlocação de equipamentos diversos, de veículos e caminhões;

àsoluções logísticas completas, dentre outras.



 O Programa de Gestão Ambiental
Para preservar o meio ambiente, ou seja, a qualidade da água, do ar e do solo, 
visando a valorização do ser humano incluindo-se as gerações futuras, a Elba 
adota o Programa de Gestão Ambiental por meio da identificação, análise e 
solução dos impactos ambientais decorrentes das atividades produtivas.

ASPECTOS

RUÍDO gerado pelos 
motores

Emissão de GASES 
pelo escapamento

RESÍDUOS de óleos, 
lubrificantes e graxas

PNEUS SEM 
CONDIÇÃO de 
reaproveitamento

LIXO gerado pelo ser 
humano

IMPACTOS

Causam 
POLUIÇÃO 
SONORA

Causam 
POLUIÇÃO DO 
AR

CONTAMINAM 
O SOLO E OS 
RIOS

CONTAMINAM 
O SOLO

CONTAMINA O 
SOLO E OS RIOS

SOLUÇÃO PARA DIMINUIR OS IMPACTOS

PLANO DE MANUTENÇÃO :
manter  os motores regulados

ANÁLISE DE ÓLEO para identificar problemas nos 
motores. MANUTENÇÃO PREVENTIVA para 
manter a emissão de gases dentro dos padrões 
aceitáveis, conforme a escala de Ringelman ou 
opacímetro

COLETA EM TAMBORES para a venda a empresas 
de refino e CAIXA SEPARADORA DE ÓLEO.

VENDA para indústria de reciclagem

COLETA SELETIVA

Coleta seletiva

Emissão de poluentes
com uso de opacímetro

Caixa separadora de resíduos oleosos



 Prosperidade empresarial e 
responsabilidade enquanto empresa cidadã

A Elba tem como filosofia tornar a empresa parceira e corresponsável pelo 
desenvolvimento social do seu público direto e indireto, mantendo ações 
internas e externas para alcançar este objetivo. Os funcionários participam do 
“Programa de Benefícios” que inclui convênio médico, alimentação, 
transporte e distribuição de cesta básica ou ticket alimentação.

O Programa “Invista em Você” subsidia a escolaridade dos ensinos 
fundamental, médio e cursos técnicos correlatos às atividades da empresa. O 
subsídio é estendido aos cursos superioriores, especializações e pós-
graduações, mediante análise da aplicabilidade na empresa e aprovação da 
diretoria.



A atuação enquanto empresa cidadã se materializa com: programas de 
ações sociais para funcionários e familiares e para a comunidade, em 
instituições carentes das regiões onde atuamos, como os Programas:
“Aqueça Esse Inverno”, “Desperte Uma Criança Fazendo-a Sorrir”, 
dentre outros.

àPatrocínio de projetos culturais e esportivos aprovados na Lei 
Federal de Incentivo à Cultura e ao Esporte.

àProgramas de Ações Sociais para funcionários e familiares e para a 
comunidade, em instituições carentes das regiões onde atuamos, 
como Programa Aqueça Esse Inverno, Desperte Uma Criança, 
Fazendo-a Sorrir, dentre outros.

àContribuições mensais para obras sociais de atendimento à 
população carente, objetivando a recuperação de dependentes 
químicos, a formação técnica profissional de adolescentes, o 
amparo ao menor e ao idoso carentes.

àContratação de Jovem Aprendiz cumprindo a legislação e 
contribuindo com a qualificação de futuros trabalhadores.

Programa  Jovem Aprendiz

Homenagem aos colaboradores e
familiares em datas comemorativas

Programa desperte uma criança, fazendo-a sorrir.

Parceria com Instituições de Amparo Social

O Movimento Minas Pela Paz 

 já implantou diversos projetos

que ajudaram a reduzir a violência no estado. 

 Graças a ele, centenas  de ex detentos

ganharam formação e emprego, 

milhares de crianças receberam educação e 
cultura e a polícia ganhou mais 

eficiência com o 181 Disque Denúncia.

A Elba também apoia e é parceira. 

JUNTOS A GENTE FAZ

www.minaspelapaz.org.br 



Belo HorizonteBelo HorizonteBelo Horizonte

IpatingaIpatingaIpatinga

Ouro BrancoOuro BrancoOuro Branco
JeceabaJeceabaJeceaba AnchietaAnchietaAnchieta

Juiz de ForaJuiz de ForaJuiz de Fora

MGMGMG

ESESES
ContagemContagemContagem

MarianaMarianaMariana

BetimBetimBetim

Filiais e Unidades
    Operacionais

www.elba.com.br

elba@elba.com.br

Minas Gerais

MATRIZ: Belo Horizonte - MG

FILIAL IPATINGA: Ipatinga-MG
FILIAL JUIZ DE FORA: Juiz de Fora-MG
FILIAL OURO BRANCO: Ouro Branco-MG
FILIAL MARIANA: Mariana-MG
FILIAL CONTAGEM: Contagem-MG
 
Unidade operacional Jeceaba: Jeceaba - MG
Unidade operacional Betim: Betim-MG

Espírito Santo

FILIAL ESPÍRITO SANTO: Ponta Ubu/Anchieta - ES

ELBA EQUIPAMENTOS
E SERVIÇOS



Experiência de mais de meio século 
construindo valor junto aos nossos clientes, 
funcionários, fornecedores e à sociedade.

ELBA EQUIPAMENTOS
E SERVIÇOS

Desde 1960 
o nosso negócio é 
movimentar
o sucesso de nossos 
clientes.



ELBA EQUIPAMENTOS
E SERVIÇOS

MATRIZ - BRASIL
Rua Nossa Senhora de Lourdes, 111

Olhos D'Água - Belo Horizonte - MG - Cep: 30390-530
Telefone +55(31) 3555-2600 Fax: +55(31) 3555-2601 - e-mail: elba@elba.com.br

www.elba.com.br


