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SOBRE NÓS
Gerenciamento

GERENCIAMENTO DE RISCOS

A SOLUÇÃO
IDEAL PARA

SUA EMPRESA

Temos o objetivo de prestar um serviço de qualidade e buscar soluções de acordo com 

as necessidades dos nossos parceiros e clientes, mantendo os custos acessíveis e a 

gestão de nossos serviços de maneira rápida e eficaz

amcocupacional.com.br
(11) 2866-6680 

(11) 9.9238-0239
comercial@amcocupacional.com.br

Nossas atividades obedecem aos mais rigorosos critérios, 

desde Acompanhamento do Projeto até a fase de Check List, 

inspeções, Plano de Ação e DashBoard.

ANÁLISES E INSPEÇÕES



DIFERENCIAIS
Gerenciamento

COMPROMETIMENTO
Compromisso e respeito aos clientes, 

colaboradores e mercado, sempre com 

competência, inovação, crescimento 

sustentável e solidez financeira

QUALIDADE
Capacitação e desenvolvimento dos 

nossos talentos para oferecer soluções 

de qualidade aos clientes

INOVAÇÃO
Empregando os melhores equipamentos 

e métodos de avaliação, garantimos a 

entrega de um serviço rápido e com 

qualidade técnica elevada

SEGURANÇA
Orientação, treinamento e investimento 

na segurança dos nossos funcionários, 

trazendo confiabilidade e qualidade. 

SOLUÇÕES EM GERENCIAMENTO DE RISCOS

PESQUISAS E 

ANÁLISES TÉCNICAS

OBEDECEMOS CRITÉRIOS 

TÉCNICOS NACIONAIS E 

INTERNACIONAIS

SATISFAÇÃO E RESGUARDO 

TÉCNICO - JURÍDICO 



POR QUE A AMC GERENCIAMENTO 

COMPROMISSO

Cumprimento da legislação em vigor, 
atuar de forma sólida, respeitando o 
meio ambiente, trabalhadores e 
sociedade, garantindo um serviço de 
excelência. 
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OCUPACIONAL E CONSTRUÇÕES

NOSSA MISSÃO

Servir com qualidade, prestando os 

serv iços  em Gerenc iamento 

Ocupacional de maneira justa e 

respeitável.

NOSSOS VALORES
Garantir um ambiente de trabalho seguro, 

confortável e sadio, fazendo do trabalho um 

ambiente agradável, mantendo a satisfação de 

todos.

NOSSA VISÃO
Garantir a satisfação dos nossos clientes 

através da qualidade dos nossos serviços, 

atuando com honestidade, respeito e 

confiança.

01
ANTECIPAR

0
2

R
EC

O
N

H
EC

ER

0
3

A
V
A

LI
A

R

04
REPORTAR

0
5

CO
N

TR
O

LA
R

ARARC



Quantificar a exposição de seus funcionários aos agentes agressores é fundamental 

para controle e prevenção de doenças ocupacionais, além é claro de contar com 

análises laboratoriais que servem como base para adoção de medidas de redução e/ou 

minimização de riscos.

LEVANTAMENTO E ANÁLISE
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Análises
Laboratoriais Laboratórios

AMOSTRAGEM
HIGIENE OCUPACIONAL
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Nossa equipe segue as metologias de anál ise aprovadas pelas pr incipais 

agências:

Metais (Fumos e Particulados);

Hidrocarbonetos Aromáticos;

Vapores Ácidos;

Análise de Óleos;

Particulados (Cimento, cal, grãos e outros);

Análise de Sílica Livre Cristalina;

As análises são realizadas pelos 

principais laboratórios do mercado. 

Todo processo atende aos mais rigorosos 

requisitos nacionais e internacionais 

quanto às metodologias aplicáveis. 





LAUDOS TÉCNICOS

LTCAT
Análise da exposição ocupacional, com 

objetivo de subsidiar as medidas de controle, 

afim de estabelecer procedimentos e 

documenta-los se há a necessidade ou não de 

aposentadoria especial de acordo com a 

periodicidade de exposição ao agente nocivo.

Elaboração de do PGR, com levantamento dos 

riscos das atividades, realizando o mapeamentos 

de riscos, cronogramas de atividades e medições 

para adoção das medidas de segurança.

SOLUÇÕES EM GERENCIAMENTO DE RISCOS

EMISSÃO DE DOCUMENTOS

LEVANTAMENTO DE RISCOS

E LEVANTAMENTOS
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Disponibilizamos toda a estrutura 

para elaboração e emissão de 

documentos, afim de atender as 

mais diversas exigências técnicas.

ATENDIMENTO

Preparados para atender nossos 

parceiros 24h por dia, viabilizando 

levantamentos e análises técnicas 

em diversos segmentos.

ENGENHARIA DE SEGURANÇA

Equipe composta por diversos 

profissionais com formações e 

características específicas para 

atendimento dos segmentos mais 

complexos, tenha um especialista 

durante os levantamentos e análises.
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