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Apresentação GAP
[Quem somos?]

Empresa de Prestação de Serviços na área de Meio Ambiente, Segurança do

Trabalho e Saúde Ocupacional com sede em Goiânia/GO e filial em

Uberlândia/MG, atuando há mais de 8 anos junto a empresas multinacionais,

sobretudo no setor agroindustrial em todo o Brasil.



 Licenciamento Ambiental;

 Implantação de Sistema de Gestão Ambiental e Preparação para

Certificação na ISO 14001;

 Auditorias e Avaliação de Conformidade Legal;

 Diagnóstico Ambiental e elaboração de Estudos Ambientais;

 Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas;

 Planos de Monitoramento e Medições Ambientais;

 Zoneamento Ambiental.

Apresentação GAP
[Serviços Prestados – Escopo de Meio Ambiente]



Consultoria e Assessoria em Segurança e Saúde do Trabalho;

Auditorias e Avaliação de Conformidade Legal;

Gestão em ESH, com atuação de colaboradores da GAP nos sites de

Manufatura e TD;

 Análise e Avaliação de Risco;

 Elaboração de Programas e Procedimentos;

 Treinamentos, Palestras, Relatórios Técnicos, CIPA, SIPAT, etc.

Apresentação GAP
[Serviços Prestados – Escopo de Segurança e Saúde Ocupacional]



Clientes
[Principais Clientes da GAP]



Alguns dos locais de 
atuação contínua da 
GAP:

GAP – Goiânia/GO (matriz)
GAP – Uberlândia/MG (filial)
GO - Rio Verde
GO - Santa Helena de Goiás
MG - Capinópolis
MG - Cachoeira Dourada
MG - Paracatu
MG - Uberlândia
MT - Campo Verde
MS – Campo Grande
PE  - Petrolina
BA  - Luiz Eduardo Magalhães
SP  - Itaí
SP  - Guaíra
SP  - Jardinópolis
TO – Porto Nacional



Equipe Técnica 
[Profissionais habilitados e áreas de atuação]

Meio Ambiente:

 Engenharia Ambiental;

 Engenharia Florestal;

 Tecnologia Ambiental;

 Biologia;

 Geologia ;

 Geografia ;

 Arqueologia;

 Técnico em Meio Ambiente.

A GAP Ambiental possui completa equipe de gestores, consultores e colaboradores com

elevado nível técnico. São profissionais graduados, especialistas e mestres que compõe a

equipe multidisciplinar nas seguintes áreas de formação:

Segurança e Saúde Ocupacional:

 Engenharia de Segurança do Trabalho;

 Enfermagem do Trabalho;

 Higiene Ocupacional;

 Técnico de Segurança do Trabalho;

 Técnico de Enfermagem do Trabalho;

 Dentre outros.



Estrutura para Recrutamento de Profissionais
[Recursos utilizados]

 Formação de Banco de Currículos próprio (Network);

 Cadastro em empresas especializadas em Recrutamento e Seleção

de de profissionais (Catho®, Manager®, SENAI, MTE e etc);

 Realização de entrevista presencial e aplicação de testes para

avaliação do perfil pessoal, profissional e técnico;



Gestão dos Profissionais
[Destaques]

 Contratação e controle dos registros profissionais para atendimento

integral as leis trabalhistas;

 Treinamento/preparação dos profissionais para desempenho de suas

funções;

 Avaliação de Performance do profissional;

 Supervisão Técnica e Operacional permanente;

 Transferência de know‐how para os colaboradores.



Link de acesso ao registro da GAP Ambiental junto a Global Compact (ONU): http://unglobalcompact.org/participant/15070

Direitos Humanos
1) As empresas devem apoiar e respeitar a proteção de direitos humanos reconhecidos internacionalmente; e
2) Assegurar-se de sua não participação em violações destes direitos.

Trabalho
3) As empresas devem apoiar a liberdade de associação e o reconhecimento efetivo do direito à negociação coletiva;
4) A eliminação de todas as formas de trabalho forçado ou compulsório;
5) A abolição efetiva do trabalho infantil; e
6) Eliminar a discriminação no emprego.

Meio Ambiente
7) As empresas devem apoiar uma abordagem preventiva aos desafios ambientais;
8) Desenvolver iniciativas para promover maior responsabilidade ambiental; e
9) Incentivar o desenvolvimento e difusão de tecnologias ambientalmente amigáveis.

Contra a Corrupção
10) As empresas devem combater a corrupção em todas as suas formas, inclusive extorsão e propina.

Compromissos
[A GAP é signatária do Pacto Global]



Nossa Atuação em Atividades Relacionadas a Gestão de 
Técnicos em SSMA 



Principais Atividades Realizadas
[Relação de Atividades]

Áreas de 
Atuação de 
profissionais 

da GAP

Operações 
Industriais

Projetos/ Obras

Campo



Operações Industrias e Projetos



Principais Atividades Realizadas 
[Relação de Atividades ‐ Operações/Projetos/Obras]

 Realizar integrações e treinamentos no sentido de capacitar a mão de obra

terceirizada;

 Controle de Documentação Técnica;

 Controlar e implementar os procedimentos corporativos da contratante junto às

empresas contratadas durante as operações e execução de projetos;

 Análise de Risco e Permissões de Trabalho;

 Elaborar e implementar planilhas relativas aos indicadores de Meio Ambiente,

Segurança e Saúde Ocupacional bem como manter organizadas as informações

em formatos eletrônicos e físicos.



Principais Atividades Realizadas
[Relação de Atividades ‐ Operações/Projetos/Obras]

Gestão Integrada e Acompanhamento nas Atividades de Risco:

 Permissões de Trabalho Seguro;

 Trabalho em Altura;

 Trabalho com Eletricidade;

 Trabalho a Quente;

 Espaço Confinado;

 Hidrojateamento e Lavagem com Pressão;

 Isolamento de Fontes de Energia;

 Aberturas de Linhas e Equipamentos;

 Içamento e Movimentação de Cargas Suspensas.



Nossa Atuação em Operações/Projetos/Obras
[Fotos do Time GAP]



Nossa Atuação em Operações/Projetos/Obras
[Fotos do Time GAP]



Nossa Atuação em Operações/Projetos/Obras
[Fotos do Time GAP]



Campo



Principais Atividades Realizadas
[Relação de Atividades em Campo ‐ Rural]

 Desenvolvimento de formulários/procedimentos de gestão de SSMA para

Safristas de Campo;

 Melhoria no controle de Documentação Técnica;

 Realização das Integrações dos Safristas e Momentos de Segurança e Saúde;

 Realização de inspeções técnicas nas atividades de campo;

 Confecção de Relatórios Mensais (High light de Atividades);

 Acompanhamento das ações através de Plano de Ação;

 Suporte no atendimento de ocorrências e eventos não planejados;

 Geração de indicadores de SSMA.



Nossa Atuação em Campo
[Fotos do Time GAP]



Nossa Atuação em Campo
[Fotos do Time GAP]



2015 © GAP Gestão Ambiental e Projetos Ltda
Av. C-197, 80 – Jardim América | CEP 74270-030 | Goiânia-GO

Tel/Fax +55 (62) 3274.2612
site: www.gapambiental.com.br

e-mail: contato@gapambiental.com.br


