
ENGETEC
SOLUÇÕES EM SEGURANÇA, SAÚDE, MEIO AMBIENTE E PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS

CATÁLOGO
DE SERVIÇOS

A ENGETEC é uma empresa que oferece Consultoria em
Engenharia de Segurança do Trabalho, Higiene Ocupacional,
Perícia Judicial, Medicina do Trabalho, Gestão Ambiental,
dentre outros. Só na ENGETEC você encontra um serviço
completo com qualidade técnica e jurídica, aliada ao preço justo.

COMPLETA PARA SUA EMPRESAUMA CONSULTORIA

ALTA PERFORMANCE E MELHORIA NOS INDICADORES DE 
PROCESSOS E RESULTADOS DE SEGURANÇA DAS EMPRESAS.

ATENDIMENTO PERSONALIZADO E COM EQUIPE DISPONÍVEL 
PARA ATENDÊ-LOS EM TEMPO HÁBIL.

COMERCIAL@ CONSULTORIA.COM.BRENGETEC

WWW. CONSULTORIA.COM.BRENGETEC



NÃO DEIXE MANCHAR
A IMAGEM DE SUA 

EMPRESA.

CONTRATE A 
ENGETEC.

Uma Consultoria completa.

ENGETEC
SOLUÇÕES EM SEGURANÇA, SAÚDE, MEIO AMBIENTE E PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS
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PRINCIPAIS SERVIÇOS

A ENGETEC é uma empresa moderna, que surgiu para oferecer uma gama completa 

de serviços a seus clientes e uma articulação jurídica. De um lado têm-se o 

reconhecimento e avaliação técnica dos riscos ocupacionais e ambientais e, de outro, 

a análise criteriosa da legislação aplicável e das possíveis responsabilidades legais 

inerentes a cada caso, o que resulta em uma gestão com risco controlado. Prestamos 

um serviço personalizado, aliado as melhores práticas do mercado, atendendo-os de 

maneira exclusiva, ética e transparente.
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PPRA (NR 09)
LTCAT
PGR
PCMAT

PPP
EPI / EPC
OS (NR 01)
ART / PT

Insalubridade
Periculosidade
Vasos de Pressão
Análise de Riscos (NR 12)
Relatório Téc. de Avaliação de Ruído

Análise SWOT
Gestão de Projetos
Curva de Maturidade
Segurança em Paradas Programadas
Animações e Coaching de Segurança

Avaliação de Calor (IBUTG)
Avaliações de Agentes Químicos
Mapeamento dos Agentes Biológicos
Dosimetria para avaliação de ruído

NR 05 - Curso CIPA
NR 33 - Espaço Confinado
NR 35 - Trabalho em Altura
Segurança Comportamental

Insalubridade
Periculosidade
Acidente de Trabalho
Doenças Ocupacionais

Engenharia de Segurança Gestão de Contratados Laudos Técnicos

Higiene Ocupacional Treinamentos e Palestras Perícia Judicial

Palestras
Laudo Ergonômico
Ginástica Laboral
Programa de Ergonomia - ErgoProjet

ASO
PCMSO (NR 07)
Avaliações Especiais
Exames Complementares

EIA / RIMA
Gestão de Resíduos
PGR - Programa de Gerenciamento de 
Resíduos

Ergonomia Medicina do Trabalho Gestão Ambiental

Prevenção contra Incêndios

Brigada de Incêndios
Bombeiro Profissional Civil
Recarga e Manutenção de Extintores
Projetos de Segurança contra Incêndios

Análise SWOT
Decomposição do Problema
Análise de Causa e Efeito
Definição de Plano de Ação

Estudo de redução de 
Acidentes
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HIGIENE OCUPACIONAL

(24) 9 9235 6936

Proteger a saúde de seus funcionários e de fundamental importância 
para a segurança e para a imagem de sua empresa.

Sempre trabalhando com as melhores práticas, disponibilizamos aos nossos clientes 

disponibilizamos os principais serviços de HO - Higiene Ocupacional, tais como:

A Higiene Ocupacional tem por objetivo prever, reconhecer, avaliar e controlar os 

potenciais riscos a saúde do trabalhador no ambiente ocupacional, utilizando-se de 

mecanismos que priorizem o bem-estar dos trabalhadores em qualquer ambiente de trabalho.

ð Elaboração e implantação de Programas de Higiene 

Ocupacional : 

ð PPRA - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais

ð PCA - Programa de Conservação Auditiva

ð PPR - Programa de Proteção Respiratória.

ð Desenvolvimento e validação de metodologia analítica.

ð Avaliação e Monitoramento de Agentes Químicos e 

Físicos (Ruído, Calor, Vibração, Gases, Poeira, entre 

outros)

ð Monitoramento de Agentes Biológicos.



GESTÃO DE CONTRATADOS

A ENGETEC oferece aos clientes nosso modelo de Gestão de Segurança de Contratados.Nossos especialistas 

iniciarão com uma análise minuciosa e gerando um diagnóstico inicial, contendo os pontos fortes e as oportunidades de 

melhoria especificas. Em seguida, aplicamos nossa metodologia de gestão de segurança de contratados, com base em 

sua estratégia inicial, definindo ações a curto, médio e longo prazo.

Nossas ações estratégicas personalizadas, permitem obter resultados imediatos e proporcionar a melhoria da 

performance de segurança através da realização de coaching, gerando comprometimento dos colaboradores 

terceirizados em todos os níveis hierárquicos.
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Nossas soluções ajudam a manter os projetos e paradas 
programadas totalmente seguros.

NOSSOS 6 EIXOS DE TRABALHO

GESTÃO DE 
SEGURANÇA DE 
CONTRATADOS

PROCEDIMENTOS 
ESTABELECIDOS E 

APLICADOS

ANIMAÇÕES DE 
SEGURANÇA

FERRAMENTAS DE 
CONTROLE E 

MELHORIA

TREINAMENTO E 
DESENVOLVIMENTO 

DISCIPLINAS E 
SANÇÕES

RISCOS SOB 
CONTROLE

Os anos de experiência em Gestão de Terceirizados, resultaram na 

identificação de um Programa eficaz, baseado em 06 eixos de trabalho 

junto às empresas terceirizadas. 

ð Animações de Segurança

ð Procedimentos Estabelecidos e aplicados

ð Treinamento e desenvolvimento

ð Ferramentas de Controle e Melhoria

ð Disciplinas e Sanções

ð Riscos Sob Controle

NÍVEL 0
Cultura 

Inexistente

NÍVEL 1
Tomada da 
Consciência

NÍVEL 2
Evolução do 

Modo de 
Pensar

NÍVEL 3
Evolução do 

Comportamento

NÍVEL 4
Mudança dos 

Hábitos

NÍVEL 5
Cultura de 
Segurança 

Estabelecida

Nível de Maturidade
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CURVA DE MATURIDADE
Nível SGST

NÍVEL DE MATURIDADE DO SISTEMA DE GESTÃO DE TERCEIRIZADOS

 Nestes 06 eixos de trabalho, existem 15 Diretrizes de Saúde e 

Segurança a serem trabalhadas, cada uma contendo 05 níveis de 

maturidade, proporcionando a sua organização, uma curva de 

maturidade do nível SGST - Sistema de Gestão em Segurança para 

Terceirizados. 

 Baseado nos objetivos estratégicos de evolução do nível SGST, 

iremos lhe apresentar um Master Planejamento, contendo ações anuais 

de evolução do nível SGST. Sendo assim, ajudaremos sua organização 

a concluir projetos e paradas programadas com segurança, dentro do 

prazo previsto e protegendo seu negócio de futuros processos judicias 

por parte dos funcionários terceirizados.
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A força Motriz de sua 
empresa são as pessoas.

Deixe que cuidemos 
delas por você.
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A melhor maneira de prevenir acidentes no dia a dia dos trabalhadores, é manter um 

ambiente de trabalho seguro contra riscos. Parte dessa prevenção está relacionada a importância 

dos treinamentos de segurança do trabalho. 

Os treinamentos realizados sobre segurança do trabalho, envolvem também a 

conscientização dos colaboradores e empregadores a respeito do cumprimento e adequação das 

determinações impostas pelas legislações vigentes, como as normas regulamentadoras (Nr’s).

Nossos treinamentos são personalizados adaptado a particularidade de cada empresa, 

proporcionando uma assimilação do conteúdo e desenvolvimento das equipes de trabalho no tema 

prevenção.

TREINAMENTOS E PALESTRAS

ENGETEC
SOLUÇÕES EM SEGURANÇA, SAÚDE, MEIO AMBIENTE E PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS

ALGUNS DOS TREINAMENTOS QUE REALIZAMOS:

NR 05 - CURSO  CIPA
NR 06 - USO, GUARDA E CONSERVAÇÃO 
DE EPI’s

NR 10 - SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES 
E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE.

NR 12 - SEGURANÇA DO TRABALHO 
EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

NR 13 - CALDEIRAS E VASOS DE 
PRESSÃO

NR 17 - ERGONOMIA E 
ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO

NR 18 - SEGURANÇA NA CONSTRUÇÃO 
CIVIL

NR 20 - SEGURANÇA EM LÍQUIDOS E 
INFLAMÁVEIS

NR 23 - PREVENÇÃO E COMBATE A 
INCÊNDIOS

NR 33 - ESPAÇO CONFINADO

NR 35 - TRABALHO EM ALTURA ANÁLISE DE ACIDENTE E INCIDENTE



em Perícias Judiciais

Assistência Técnica

A área de Assistência Técnica presta toda a assessoria necessária aos clientes em perícias judiciais 
trabalhistas de insalubridade, periculosidade, acidente de trabalho e doença ocupacional.

A assessoria se inicia oferecendo todo o suporte necessário com a elaboração de subsídios para 
contestação, elaboração de quesitos e indicação dos Assistentes Técnicos após a análise de toda documentação 
pertinente ao processo trabalhista.

É realizado todo o acompanhamento da vistoria ao local de trabalho, bem como a elaboração do Parecer 
Técnico onde o Assistente relata todas as informações e avaliações constatadas durante a diligência.

Após a apresentação do Laudo Pericial, caso este seja 
desfavorável, são elaborados subsídios para manifestação, bem como 
a apresentação de quesitos suplementares quando houver 
necessidade.

Todas as fases da assistência técnica, bem como a elaboração 
dos subsídios e pareceres técnicos são devidamente amparadas com 
base na legislação vigente, sendo as Normas Regulamentadoras da 
Portaria 3.214/78 do MTPS e artigos da CLT – Consolidação das Leis 
Trabalhistas.

NR 12

FIQUE LIGADO NA

NR 12
Conte com a experiência e competência da ENGETEC

para adequar sua empresa à NR 12.

Fazemos Apreciação de Riscos, Inventário ou 
diagnóstico de seu maquinário.

 É realizada com base em normas e metodologias internacionais, 
analisando minuciosamente todo o maquinário, identificando os 
perigos e calculando os riscos de acidentes. Também elaboramos 
laudos e documentação após os processos de adequação.

Fazemos as adequações completas enquanto você se 
preocupa com outras prioridades. Este é o turn-key

 De levantamento de inventário, análise de risco, projetos elétrico e 
mecânico, fabricação de painéis elétricos e proteções mecânicas, 
instalação e montagem, validação, treinamento e acompanhamento 
das execuções. Cuidamos da adequação de sua empresa por 
completo, salvando custos e tempo.

Nosso especialista possui certificação CMSE® 
Certified Machinery Safety Expert (TÜV Nord)
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PESQUISA DE CULTURA DE SEGURANÇA

A criação de uma  envolve mais do que remover os perigos e implantar sólida cultura de segurança

procedimentos de segurança. Isso envolve trabalhar com as pessoas para , seus mudar suas atitudes

comportamentos pensamentos e , para melhorar sua capacidade de compreensão da situação - tudo com a 

dinâmica do mundo moderno.

Envolvendo todos os níveis de sua organização, a Pesquisa da Cultura de Segurança da ENGETEC fornecerá um 

processo eficiente para avaliar, comparar e aprimorar a cultura de segurança em todos os níveis hierárquicos de sua 

organização, rumo à Excelência. 

Nossa pesquisa é baseada em 7 Aspectos onde sua organização terá os resultados em forma de gráficos, 

apresentando a decomposição dos principais indicadores e proporcionando uma visão estratégica para tomada de 

decisão, quanto as ações de evolução da cultura de segurança de sua empresa.

PASSO 1

PASSO 2

PASSO 3

PASSO 4

PASSO 5

PASSO 6

Definição da 
Amostragem

Aplicação da 
Pesquisa

Lançamento da 
Pesquisa

Resultado 
Consolidado

Análise dos 
Gráficos

Definição do 
Plano de Ação

0 20 40 60 80 100

Geração de Indicadores que identificarão os 
GAP’s a serem trabalhados no plano de ação, 

proporcionando uma visão estratégica para 
evolução da cultura de segurança de sua 

empresa.

Visão 
Estratégica

Geração de Indicadores de Resultado

ASPECTOS DA 
CULTURA DE 
SEGURANÇA

01

02

03
04

05

06

07

Gestão

Comunicação

Participação dos 
Trabalhadores

Os 7 Aspectos da Pesquisa de Cultura de Segurança

Formação / 
Informações

Motivação

Observação de 
Procedimentos de 

Segurança

Organização & 
Aprendizagem

Passos para realização da pesquisa



A Consultoria Ambiental é um ramo de prestação de serviços em plena expansão, cada vez mais 

necessário, não somente para auxiliar no cumprimento da legislação ambiental por empresas e pelo Poder 

Público, como também para promover diferenciais em sustentabilidade que possam ser reconhecidos por 

toda a sociedade e mercado.

A Consultoria Ambiental apoia gestores e proprietários nas tomadas de decisões estratégicas e pode 

acarretar inclusive em retornos financeiros, além de garantir maior segurança sobre o futuro da organização.

Licenciamento e estudos ambientais

ð Estudo Ambiental Preliminar (EAP)

ð Estudo Ambiental Simplificado (EAS)

ð Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de 
Impacto Ambiental (EIA/RIMA)

ð Inventário de Gases de Efeito estufa (GEEs)

ð Laudo de Passivo Ambiental

ð Laudo de Ruído Ambiental

ð Licenciamento Ambiental

ð Monitoramento Ambiental

ð Outorga de uso de Recursos Hídricos

ð Plano Básico Ambiental (PBA)

ð Plano de Controle Ambiental (PCA)

ð Relatório Ambiental Simplificado (RAS)

ð Relatório Ambiental Preliminar (RAP)

ð Relatório de Controle Ambiental (RCA)

Gerenciamento de Resíduos

ð Consultoria para Coleta Seletiva

ð Plano Municipal de Gestão Integrada de 
Resíduos Sólidos (PMGIRS)

ð Plano de Gerenciamento de Resíduos da 
Construção Civil (PGRCC)

ð Plano de Gerenciamento de Resíduos de 
Serviço de Saúde (PGRSS)

ð Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 
(PGRS)

ð Projeto de Aterro Sanitário

ð Projeto de Compostagem

EIV / RIV

ð Relatório de Impacto de Trânsito

ð Estudo de Impacto da Vizinhança

PRINCIPAIS SERVIÇOS
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GESTÃO AMBIENTAL



ErgoProjet

P

D

C

A

(Plan)

(Do)

(Check)

(Action)

1

2

Identificação do Problema
- Mapeamento das principais queixas dos
trabalhadores em relação as dificuldades 
na operação.

Implantação do ErgoProjet

3Controle de Eficácia

- Definição e acompanhamento 
  dos Indicadores Ergonômicos.
- Testar eficácia dos Procedimentos
  ergonômicos.

4 Plano de Ação

- Definição e implantação do
   plano de ação.
- Estabelecer os padrões
- Processos de Melhoria 
  Contínua.

- Criação e Implantação dos Procedimentos
   Ergonômicos.
- Implantação dos Comitês de Ergonomia.
- Treinamento das Equipes de Trabalho.

ð Tratativa dos problemas ergonômicos.

ð Melhoria do nível de conforto e criação de um ambiente saudável.

ð Redução do número de queixas médicas e redução do absenteísmo.

ð Aumento do sentimento de valorização dos profissionais da área produtiva.

ð Motivação dos trabalhadores e redução do turnover dentro da empresa.

ð Melhoria do Clima Social da empresa.
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PROGRAMA ERGONÔMICO - ERGOPROJET

ENGETEC
SOLUÇÕES EM SEGURANÇA, SAÚDE, MEIO AMBIENTE E PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS

BENEFÍCIOS PARA SUA EMPRESA:

A Principal meta do nosso programa é a melhoria da qualidade de vida no trabalho e sua extensão. 

Baseando-se na premissa de que o homem passa parte de sua vida ativa envolvido com o trabalho, é 

necessário que ações sejam desenvolvidas a fim de que diminuam os efeitos causados pelo desempenho 

inadequado das atividades laborais. O programa Ergonômico ErgoProjet baseia-se no ciclo PDCA abaixo:

começa pelo bem-estar de seus colaboradores

A Saúde da sua empresa
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PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS

ENGETEC
SOLUÇÕES EM SEGURANÇA, SAÚDE, MEIO AMBIENTE E PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS

Quando falamos em soluções de Prevenção de Incêndios, 

Brigada de Incêndio / 
Bombeiro Profissional Civil  

- Fornecimento de equipe de Bombeiros Civis
- Realização de Exercícios Simulados
- Dimensionamento de Brigada de Incêndio
- Treinamento de Brigada de Incêndio
- Plano de Emergência Contra Incêndio
- Projeto de Rota de Fuga

Brigada de Incêndio Industrial

Prestar serviços de assessoria junto ao 
CBMERJ com emissão e apresentação de 
Certificado de Responsabilidade e Garantia 
(CRG) e ART (anotação de responsabilidade 
técnica), referente à instalação dos sistemas 
e dispositivos preventivos fixos e moveis 
especifico a cada edificação.

Recarga e Manutenção de Extintores

- Realização de Recarga de extintores
- Inspeção periódica nos extintores
- Manutenção de 1º, 2º e 3º nível conforme 
NBR 12962
- Venda de extintores e equipamentos de 
combate a incêndios

Projetos de Segurança de Incêndios 
e Pânico 

Realização de Projetos de sistema de 
prevenção e combate a incêndios tais como:
- Redes de Sprinklers
- Porta Corta Fogo
- Hidrantes e Extintores de Incêndios
- Projetos de adequação e liberação junto ao 
corpo de bombeiros
- Adequação da edificação e seus sistemas 
às legislações de segurança vigentes

Contratos de Manutenção de Sistemas

Realização de vistorias periódicas em todos os 
dispositivos fixos e móveis de prevenção e 
combate a incêndio, com o objetivo de garantir 
s e u  p l e n o  f u n c i o n a m e n t o  e  a l e r t a r 
antecipadamente a eventual necessidade de 
correções, tais como:

Ÿ Validade da recarga dos Extintores de 
Incêndio;

Ÿ Reteste das Mangueiras de Incêndio;
Ÿ Vazamento na tubulação de incêndio;
Ÿ Despressurização do sistema de Bombas 

de Incêndio;
Ÿ Funcionamento do Sistema de Para-raios;
Ÿ Assessoramento técnico quando a 

Legislação em vigor;

pode parecer um detalhe. Até você precisar! 

O incêndio ocorre 
quando a prevenção 

falha!
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RAZÕES PARA CONTRATAR A ENGETEC A ENGETEC é uma empresa de consultoria que 

oferece aos seus clientes os benefícios de uma 

empresa de prestação de serviços completa na 

área de Engenharia de Segurança do Trabalho,  

Gestão de Contratados, Laudos Técnicos, Higiene 

Ocupacional, Treinamentos e Palestras, Perícias 

Judiciais, Ergonomia, Medicina do Trabalho, 

Gestão Ambiental e Prevenção de Incêndios.

Só na ENGETEC você encontra um serviço 

completo com qualidade técnica e jurídica, aliada 

ao preço justo.

FALE CONOSCO!

IREMOS AONDE VOCÊ PRECISAR!
ATENDIMENTO EM TODO TERRITÓRIO 

NACIONAL.

WWW.ENGETECCONSULTORIA.COM.BR
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SOMOS NA MEDIDA CERTA

Oferecemos suporte a todos os nossos clientes, 

sempre com o mesmo serviço de alta qualidade, 

não importa o tamanho de sua empresa.

REALIZANDO UM ATENDIMENTO 

PERSONALIZADO

Prezamos pelo atendimento personalizado e 

diferenciado, com equipe capacitada e 

especializada, proporcionando agilidade, qualidade 

e satisfação aos atendimentos realizados.

COM MELHOR CUSTO BENEFÍCIO

Negociamos um preço justo e estudamos caso a 

caso para proporcionar a cada cliente a redução 

de custos no processo produtivo e na folha de 

pagamento.

ESTANDO SEMPRE POR PERTO

Nossa equipe especializada mantém contato 

periódico com a sua empresa, para acompanhar o 

cumprimento dos cronogramas de ações de 

melhoria.

vamos
conversar?

(24) 99257- 8550
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