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Especialista em locação 
de geradores, contêineres 
habitacionais, guindastes, 

serviço de rigging industrial e 
distribuição autorizada de em-
pilhadeiras Yale, a Entec, com-
pleta 40 anos de sucesso no 
mercado amazonense. A direto-
ra da empresa, Luciana Long-
hi, diz que a Entec é resul-
tado do prazer naquilo que 
ela faz de melhor e do orgu-
lho que tem da sua trajetória. 
“Junto com nossos colaborado-
res buscamos prestar serviços 
de qualidade, comercializar pro-
dutos confiáveis, honrar as nos-
sas obrigações e pautar as rela-
ções na ética e retidão”, diz. 

O início do empreendimento 
não foi nada fácil. Foram mui-
tos os desafios que os pais de 
Luciana (fundadores da Entec) 
precisaram superar, como um 
elemento complicador que era 
estar longe da cidade de origem 
e dos seus familiares. 

Em 1971, aos 29 anos, Eneas 
Longhi fundou na capital de São 
Paulo a Montecnica, uma empre-
sa especializada em instalações 
para abastecimento de aeronaves 
e instalações para distribuição de 

Há 40 anos no mercado 
amazonense, a Entec 
comemora o sucesso 
de empreender com 
a família, ‘driblando’ a 
crise econômica 

1998 - Desenvolveu 
uma solução 
padronizada de 
embalagem industrial em 
madeira e aço, com sistema de 
tratamento a vácuo. 

derivados de petróleo. Nos anos 
seguintes, executou obras nos es-
tados de São Paulo, Minas Ge-
rais e Bahia. Em 1978 deslocou-se 
para Manaus, a fim de executar 
para a Shell S/A, a instalação da 
rede de abastecimento de aero-
naves do Aeroporto Internacional 
Eduardo Gomes e outros secun-
dários pelo interior. 

Casado desde os 24 anos, e 
decidido a criar os filhos em 
uma cidade sem tantos proble-
mas de trânsito e poluição como 
São Paulo e que oferecesse um 
clima mais quente, escolheu o 
Amazonas como destino e em 
1979 fundou, juntamente com a 
esposa Luci, a Entec, uma em-
presa totalmente familiar. 

“Meus irmãos Ricardo, Reinal-
do e eu, muito jovens juntamo-
nos à empresa. Trabalhando em 
família, nossos pais nos mostra-
ram que como sócios executivos 
possuíamos habilidades com-
plementares e por esta razão, 
juntos formaríamos elos de uma 
corrente, e seriamos mais fortes 
e capazes do que isoladamente. 
Somos gratos por esse e tantos 
outros ensinamentos que man-
tiveram os irmãos unidos e coe-
sos”, explica Luciana. 

Segundo a Luciana, o diferen-
cial da Entec está na respon-
sabilidade com os serviços que 
prestam, a qualidade e pontua-
lidade de entrega, além da ca-
pacidade de se diversificar e 
antever a oportunidades e ni-
chos de mercado. Segundo ela, 
a Entec foi a primeira empresa 
de Manaus a oferecer um port-
fólio de equipamentos e ferra-
mentas para locação. Depois de 

alguns anos trabalhando para as 
companhias como Shell, Petro-
leo Sabbá, Petrobras e indus-
trias como Sharp, CCE, Video-
lar, Pancostura, passou a dispor 
de um volume recursos que 
nem sempre estavam emprega-
dos nas obras.  

“Foi quando no ano de 1991, 
meu pai teve a ideia de dis-
ponibilizar para locação andaime, 
compressor, gerador, empilhadei-
ra, alisadora de concreto, marte-
lete, rompedor, banheiro quími-
co, ferramentas pneumáticas, ou 
seja, os equipamentos”, conta.  

Em 1993 a Entec ampliou a 
atuação e passou a prestar ser-
viços com emprego de guindas-
tes e três anos depois impor-
taram da Alemanha o primeiro 
guindaste rodoviário com capa-
cidade para 55 toneladas.  

 
Inovação 
Segundo Luciana, em 2007, a 

empresa desenvolveu o conceito 
de contêineres habitacionais cus-
tomizados para locação, com mó-
dulos como escritórios, banheiros, 
estandes de vendas, vestiários, 
camarins. A Entec foi a primeira 
empresa do Amazonas a impor-
tar mini guindastes, mini contêi-
neres, carretas hidráulicas, linhas 
de eixo, tartarugas auto propeli-
das, colchoes de ar e outros. 

Para dar sequência ao sucesso, 
Luciana diz que a empresa segue 
em expansão, com conclusão das 
obras da nova sede, localizada no 
centro do Polo Industrial, próxi-
mo a rotatória da Gilette, em uma 
área com 45 mil metros quadra-
dos, o dobro do espaço atual, para 
onde mudará em 2020. 

 
Com os primeiros passos construídos em São Paulo,a 
Entec é uma empresa amazonense totalmente familiar 

1978 - Família 
Longhi chega a 
Manaus, depois de 
ter fundado em São 
Paulo, em 1971, uma 
empresa especializada 
em instalações e 
abastecimento de 
aeronaves, entre 
outros. 

1979 - Eneas e Luci 
Longhi fundaram 
em Manaus a 
Entec, a primeira 
com equipamentos 
e ferramentas para 
locação. 

1991 - Entec passou a 
disponibilizar a locação 

de equipamentos como 
andaime, compressor, 
gerador, empilhadeira, 
alisadora de concreto, 

banheiro químico e 
muito mais. 

1999 - Importou as 
primeiras plataformas de 
acesso aéreo. Foi a primeira 
empresa do Amazonas a 
importar mini guindastes e 
outros equipamentos. 

1993 - Começou a 
prestar serviços com o 
emprego de guindaste 
e três anos depois 
importou da Alemanha 
o primeiro guindaste 
rodoviário moderno 
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