Soluções para eficiência do seu negócio

Quem Somos

A AEG Engenharia é uma empresa integradora de
produtos e serviços, com expertise em oferecer
soluções diferenciadas de engenharia e consultoria
focadas em eficiência energética e redução de
custos com energia . Contamos com profissionais
altamente capacitados e com parceiros que são os
melhores em suas áreas, possuímos uma
metodologia de trabalho própria e adaptável, o que
nos possibilita oferecer soluções personalizadas e
adequadas à cada cliente. Isso é o que nos torna
mais eficientes, eficazes e competitivos.

Os pilares do nosso método de
trabalho (PBW)
ANÁLISE DE REQUISITOS

CONHECIMENTO

Através da análise de
requisitos de nossos clientes,
conseguimos entender o
escopo de trabalho e avaliar O
QUE FAZER

Contamos com uma equipe de
profissionais multidisciplinar e
possuímos parceiros que possuem
experiência e conhecimento em
diversos segmentos.

PLANEJAMENTO

PESSOAS

Através do planejamento
identificamos O COMO FAZER,
prevendo riscos e considerando
prazos, custos e qualidade.

No final das contas negócios são
feitos entre pessoas, nos
esforçamos para garantir que cada
cliente seja atendido por pessoas
que saberão entender e atender
suas necessidades.

EXECUÇÃO
As etapas de execução são
realizadas por profissionais
habilitados e através de KPI's
(Indicadores de performance) de
projeto avaliamos a performance
e a aderência ao planejado.

PBW - Project Based Work (Trabalho baseado em projeto)
www.aegserv.com.br

GESTÃO
ENERGÉTICA
Saber como, quando e quanto de energia é
consumida em sua empresa e entender os
impactos destes custos nos processos, produtos e
serviços podem significar a diferença entre lucro
e prejuízo.

Benefícios
Promoção do consumo racional de energia.
Redução de custos e aumento de lucratividade.
Uso de dados para tomadas de decisão.
Redução de emissão de CO2.

Gestão
Energética
Consultoria com foco em auxiliar empresas
a compreenderem os aspectos mais
importante do uso da energia elétrica dentro do
negócio. Juntos, identificaremos oportunidades de
redução de consumo e custos e o ajudaremos a
implantar/melhorar seu processo de gestão de
energia baseado na norma ISO 50001:2018.

Análise do perfil energético.
Análise e consolidação dos custos e consumo.
Análise de demanda contratada.
Análise de consumo reativo.
Análise da modalidade tarifária.
Identificação de oportunidades de redução de consumo.
Monitoramento e gestão on-line de consumo de energia
elétrica.
.

EFICIÊNCIA
ENERGÉTICA
Torne sua empresa mais eficiente. Nossas
soluções em eficiência energética são completas e
contribuirão para o desenvolvimento sustentável
do seu negócio. .

Benefícios
Redução no consumo de energia
Aumento de produtividades
Redução de custos de produção e aumento de
Lucratividade.
Redução de emissão de CO2.

Eficiência
Energética
Nossas soluções vão desde estudos de
viabilidade técnica e econômica e
elaboração de projetos até o
fornecimento dos produtos (Através
de parceiros), instalação, gestão da
obra e comissionamento.

Sistemas de iluminação LED.
Sistemas de iluminação hibrida - LED e Natural.
Sistemas de Climatização - HVAC.

ENERGIA SOLAR
FOTOVOLTAICA
Gere sua própria energia através de sistemas de
energia solar fotovoltaicos e aproveite todos os
benefícios desta tecnologia incrível.

Benefícios
Economia de até 90% com a conta de energia
Energia limpa e sustentável sem emissão de CO2
Previsibilidade, independência e imunidade à inflação
energética
Baixo custo de manutenção.

Energia Solar
Fotovoltaica
Atendemos clientes corporativos e
residenciais e nossa atuação vai desde a
elaboração de projetos e homologação na
concessionária de energia até a
instalação, comissionamento, start-up e
manutenção dos sistemas de geração de e
nergia solar fotovoltaica.

Dimensionamento de sistemas.
Análise de viabilidade técnica e econômica.
Elaboração de projetos e acesso à rede.
Instalação e comissionamento de sistemas.
Monitoramento, controle e manutenção dos
sistemas.

PROJETOS
SUSTENTÁVEIS
Desenvolvimento de projetos baseado em
diretrizes de sustentabilidade e eficiência
energética.

Benefícios
Construções sustentáveis
Menor consumo energético
Baixo impacto ambiental

Projetos
Sustentáveis
Prestamos consultoria e atuamos na
elaboração de estudos de viabilidade e
projetos de arquitetura engenharia com
foco nas diretrizes de sustentabilidade e
eficiência energética. Este serviço é voltado
para clientes corporativos e residenciais
que desejam incorporar o conceito "green"
em suas edificações.

Estudo de viabilidade técnica e econômica
Consultoria para projetos
Obtenção de certificação verdes
Elaboração de projetos arquitetônicos

ENGENHARIA
ELÉTRICA
O Uso da energia elétrica de faz necessária desde
instalações pequenas como as residências como
nas como é o caso de aeroportos e indústrias.
Independente do porte da instalação os aspectos
de projeto, execução e manutenção irão impactar
diretamente na funcionalidade e principalmente
na segurança das instalações.

Engenharia
Elétrica
Oferecemos diversas soluções em
engenharia elétrica, desde a fase de
projetos, até a instalação e manutenção
de infraestrutura e sistemas de proteção
em geral, Atendemos clientes
corporativos e residenciais.
Projetos, instalações e manutenção elétrica.
Subestações.
Redes e linhas de transmissão.
Projetos de SPDA e aterramento.
Gerenciamento da obra.
Projetos para aumento de carga.
Consultoria em regularização e certificação.
Autovistoria - Avaliação predial
Projetos de adequação e implantação da NR-10

Nossos Parceiros

Empresa global com fortes
raízes no setor de energia e
uma estratégia aberta
voltada para a digitalização,
a sustentabilidade e a
inovação
www.enelx.com.br

Desenvolve produtos na área
de iluminação e ventilação
natural, que visam
transformar obras
convencionais em
construções sustentáveis
www.engepoli.com

A LEDAX é uma indústria
de iluminação LED com
expertise em processos
metalúrgicos e engenharia
eletrônica.
www.ledax.com.br

O grande desafio da CUBi é
alavancar o mercado de
eficiência energética no
Brasil através de um sistema
simples e intuitivo que dá aos
gestores, a visão necessária
para uma boa tomada de
decisão
www.cubienergia.com

Nossos Parceiros

Empresa que propõe soluções
em projetos e construções de
edificações a partir de
diretrizes de eficiência
energética e sustentabilidade.
www.aresarquitetura.com.br

A Termotécnica Para-raios,
empresa mineira com sede em
Belo Horizonte, atua desde
1974 no segmento de SPDA, é
considerada referência
nacional no setor e seu corpo
técnico participa ativamente
do Comitê revisor da NBR5419
da ABNT ,

Empresa genuinamente
mineira, a Loja Elétrica está
no mercado desde 1947 e
hoje conta com 9 filiais e 6
lojas “in company”. É Líder na
distribuição de materiais
elétricos de média e baixa
tensão e detentora da marca
KRIPT SOLAR®

www.tel.com.br

www.lojaeletrica.com.br

A B2B sistemas possui
mais de 20 anos de
experiência de
mercado, especializada em
Projetos de Engenharia
Elétrica,
Telecomunicações e TI.
www.b2bsistemas.com.br

Clientes

022- 9.8173-1684
contato@aegserv.com.br
www.aegserv.com.br

