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Sobre a Priner

A PRINER é o novo nome
da Mills|Si, empresa brasileira 
líder no segmento de serviços 
e manutenção industrial, com 
foco na gestão orientada para 
resultados, comprometimento 
com segurança e inovação.

A empresa conta com uma equipe 
dinâmica, moderna, focada
no desenvolvimento de projetos 
que geram alta eficiência,
flexível - participa das maiores 
obras industriais no país, forte
em planejamento, SMS e qualidade.

Atua em todo Brasil, prestando 
serviços nas áreas de Petroquímica, 
Papel e Celulose, Siderurgia, Offshore, 
Naval, Mineração e Infraestrutura.



Nossa História

Serviços Industriais
Especializada em ACESSO, PINTURA INDUSTRIAL, 
ISOLAMENTO TÉRMICO E HABITÁCULO 
PRESSURIZADO|HABITAT, busca soluções 
inovadoras que ofereçam praticidade, aliando 
produtividade e conservação ambiental.

A Priner surgiu em 1982 como uma unidade de negócios 
oriunda da Mills para prestação de serviços de construção 
e plantas industriais no país. Em 2013, se torna uma 
empresa independente, passando a chamar-se Mills|Si. 
Em 2016, muda definitivamente seu nome para Priner 
Serviços Industriais S.A.



ACESSO
SISTEMA DE ENCAIXE 

WEB DECKTM

SISTEMA UP

ACESSO POR CORDAS

A execução de toda obra começa e termina
com acesso, e nós somos especialistas no assunto.
Instalações industriais, em sua maioria, possuem 
locais de difícil acesso - o que representa 
risco de segurança e tempo para montagem 
e desmontagem de estruturas de apoio.

Chegar aos locais para executar serviços 
de manutenção ou instalações
é um desafio no qual a Priner é insuperável. 

Nossa equipe de projetos de engenharia entende 
todas as questões envolvidas - dos ambientes
mais complexos aos mais simples - e sabe explorar
a combinação de um portfolio completo de soluções.



Sistema de Encaixe 
Andaimes com sistema de encaixes rápidos em todos 
os componentes, que atende as normas NR-18
e NR-34: poste, travessa, diagonal, piso de alumínio, 
rodapé extensível e escada. As soluções são 
desenvolvidas in-house, gerando alta produtividade.

Web Deck TM

Plataforma de acesso suspenso de rápida instalação 
com redes de proteção para confinamento total 
da área de trabalho e alta capacidade de carga. 
Diminuição de até 80% de tempo total Homem/Dia. 
Aplicável em underdeck, pontes e torres.



Acesso por cordas
Equipe treinada em alpinismo industrial
para projetos especiais nas áreas de pintura,
inspeção e isolamento térmico. 

Sistema Up
Sistema pantográfico e modular em alumínio, 
indicado para áreas internas como fornos e silos.
Aplicável na montagem de projetos de caldeiras, 
tanques internos e ambientes confinados. 
O sistema é leve, rápido e prático. 



PINTURA 
INDUSTRIAL

A proteção anticorrosiva é uma atividade
de importância vital para a preservação patrimonial
de linhas, equipamentos e estruturas metálicas. Impacta 
diretamente nas unidades fabris, reduz os custos
de manutenção e os riscos ambientais, aumentando
a projeção da vida útil das plantas industriais.



ISOLAMENTO 
TÉRMICO E PFP

A Priner tem soluções eficientes em sistemas
de isolamento térmico convencional, removível,
corta-fogo e acústico, visando a conservação 
energética e a redução de riscos operacionais. 
Contamos com um corpo técnico altamente 
qualificado e com larga experiência no mercado.



HABITAT O habitáculo pressurizado permite a execução 
de trabalhos a quente como solda, corte
e esmerilhamento, em Áreas Classificadas.
Ideal para uso em plataformas offshore
de produção de petróleo, refinarias, plantas 
industriais e terminais petroquímicos. 



Projeto, Gestão e QSMS Qualidade, Saúde, Meio Ambiente e Segurança, 
manter o foco na excelência desta área 
é para Priner um valor. Temos no quadro
de colaboradores, profissionais qualificados
e capacitados para atender as exigências
legais e as necessidades nos diversos
segmentos do mercado.

Nossa Gestão Integrada busca a melhoria contínua
dos processos internos da empresa, utilizando 
ferramentas para atuar de forma preventiva na busca 
da redução dos desvios, acidentes, incidentes, doenças 
ocupacionais e impactos ambientais.

Fluxo de trabalho

ISO 14001 ISO 9001 OHSAS 18001 



Compromisso
Equipe de gestão engajada e altamente qualificada 
para dar soluções para qualquer desafio. 

Segurança
Só pessoas treinadas e processos rigorosamente 
seguidos garantem 35 anos de liderança.

Tecnologia
Oferecemos serviços completos em sistemas 
de acesso industrial, pintura industrial, 
isolamento térmico e habitáculo pressurizado.

Custo-benefício
Eficiência e comprometimento
na execução das obras.

Em Serviços Industriais você 
tem todos os motivos para 
escolher a Priner:



COBERTURA EM TODO O PAÍS
Camaçari - BA
Tel.: 71 | 3443-2700

São Paulo - SP
Tel.: 11 | 3201-7831

Rio de Janeiro - RJ
Tel.: 21 | 3544-3100 

Macaé - RJ
Tel.: 22 | 2141-8500

contato@priner.com.br www.priner.com.br


