
APRESENTAÇÃO
de CASES

            Como a Ponte Aérea atua 

        e auxilia grandes empresas 

     a se tornarem mais seguras,  

  eficientes e produtivas.

ponteaereaseguranca.com.br

SEGURANÇA DO TRABALHO  &  HIGIENE OCUPACIONAL



ASSESSORIA TÉCNICA
ENGENHARIA DE SEGURANÇA

HIGIENE OCUPACIONAL
MEDICINA OCUPACIONAL

A Ponte Aérea conta com um corpo técnico 

especializado, com Médicos, Engenheiros, 

Fonoaudiólogos e Técnicos atuando em todos os 

setores da indústria, transporte, e construção civil.

Visando facilitar a realização de exames médicos, 

possuímos sede própria, localizada na Avenida São João, 

no Centro de São Paulo, com mais de 500 m2 de área.

Somos a primeira empresa de assessoria em Saúde e 

Segurança especializada na construção civil e 

atuamos em diversas obras da Petrobrás, Sabesp, 

Metro, CPTM, Vale, etc.



ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
HIGIENISTAS OCUPACIONAISABHOABHO

EMPRESAS

4.500

EXAMES

1.000.000
LAUDOS

500.000
CERTIFICAÇÃO ABHO

Possuímos Higienistas Ocupacionais Certificados pela ABHO, 
realizamos todo o tipo de avaliação de agentes ambientais 
e elaboração de Laudos em geral. 

• LTCAT   • PPRA   • Insalubridade  • Periculosidade

        AGILIDADE
     QUALIDADE 
  CONFIANÇA



Problema

Solução

Resultado

Escolhemos a Ponte Aérea 
como  prestador de 
serviço por 3 motivos: 
Qualidade, Qualificação 
Técnica e pela 
Certificação pela 
ABHO.

Alessandra Sardenberg Pereira
Coordenadoria de Saúde 
e Higiene Ocupacional – PO

Ipiranga Produtos de Petróleo S.A.

SERVIÇOS

A maior dificuldade que temos é de disponibilidade, 
devido a localidade de algumas unidades.

Analisei os relatórios já realizados pela empresa 
e achei de excelente qualidade técnica.

Relatórios de qualidade técnica para auxilio nas 
tomadas de decisões da empresa. 
 

ELABORAÇÃO DE LAUDOS DE INSALUBRIDADE, PERICULOSIDADE
E AVALIAÇÃO ERGONÔMICA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL.



Estamos satisfeitos com os 
serviços prestados pela 
Ponte Aérea, o diferencial 
é o ótimo atendimento 
oferecido sempre com 
presteza e os seus 
profissionais 
qualificados 
comprometidos 
com a excelência.

Pedro Grec
Talentos Humanos

Primo Rossi ABC

Problema

Solução

Resultado

SERVIÇOS

Nossa consultoria anterior não era especializada 
na área técnica.

A Ponte Aérea se mostrou uma empresa especializada tanto no 
âmbito de Medicina Ocupacional como na área de Segurança do 
Trabalho.

Uma fornecedor de confiança e uma parceria de muitos anos.

SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO.



Problema

Solução

Resultado

A grande dificuldade era garantir as avaliações em toda a totalidade 
da empresa, independentemente do tipo de exposição e concen-
tração dos agentes.

Queríamos que a empresa contratada possuísse em seu quadro 
Higienista Ocupacional Certificado pela ABHO.

Eliminação das condições de insalubridade e correta conclusão técnica 
da eficácia dos sistemas de proteção (coletivo e individual) implemen-
tados pela nossa empresa.

Marcel Bento
Engenheiro de Segurança do Trabalho

Coordenador CIPLAN

Gostamos do fato do Engº Gustavo 

ser aquele Engenheiro “amassa 

barro”. Possui muito conhecimento 

teórico, mas se destaca muito nas 

atividades de campo, nos 

trazendo confiança com relação 

aos resultados obtidos. Também 

entendemos que a qualidade 

técnica nos nossos 

documentos melhorou 

bastante.

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS DOS AGENTES AMBIENTAIS, 
ELABORAÇÃO DE LAUDOS DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE, 

INCUINDO AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO À RADIAÇÕES IONIZANTES.

SERVIÇOS



Edilson Soares
Departamento Pessoal

U.S.P.E.S.P.

Qualidade, competência, 

pontualidade, são 

fatores primordiais da 

Ponte Aérea para 

conquistar e fidelizar 

o cliente.

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS DOS AGENTES AMBIENTAIS, ELABORAÇÃO 
DE DOCUMENTOS: PPRA, LTCAT, LAUDO DE INSALUBRIDADE, 

PERICULOSIDADE E AVALIAÇÃO ERGONÔMICA DO TRABALHO.

Problema

Solução

Resultado

Os serviços prestados anteriormente não atenderam as nossas 
expectativas.

Por indicação de parceiros e elogios que foram feitos, 
entramos em contato com a Ponte Aérea.

Os trabalhos e resultados foram entregues com excelência, 
dentro do prazo e com qualidade ímpar.

SERVIÇOS



Problema

Solução

Resultado

A Ponte Aérea conta com 
profissionais qualificados 
tecnicamente, além de 
ser uma empresa com 
bastante tempo no 
mercado, agrega 
muito à nossa 
empresa com 
sua experiência.

Engenheiro Paulo Daher
Diretor de Obras

CTL Engeharia

SERVIÇOS

A nossa empresa não realizava todos os laudos e programas de 
segurança do trabalho.

A nossa empresa não realizava todos os laudos e programas de segurança 
do trabalho. Procurarmos por uma empresa com assessoria técnica que 
pôde nos ajudar a implementar as ações propostas nos laudos.

Diminuição de acidentes, melhor acompanhamento dos exames 
médicos dos funcionários, e em especial, a redução dos processos 
trabalhistas.

CONSULTORIA EM TODAS AS OBRAS DA EMPRESA, NO ÂMBITO DE 
ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALAHO, HIGIENE OCUPA-

CIONAL E MEDICINA OCUPACIONAL.



Problema

Solução

Resultado

As empresas que se apresentavam não tinham qualificação profis-
sional alguma.

Procuramos por uma empresa com qualificação técnica, pontualidade, 
honestidade no trabalho executado e parceria quando há uma neces-
sidade fora do acordado.

Hoje trabalhamos com muito mais tranquilidade, pois o nosso parceiro nos 
atende em todas as áreas da empresa com muito profissionalismo, atenção e 
nos advertindo onde podemos melhorar.
 

Vagno Peixoto Gomes Filho
Sócio Diretor

Balas Dimbinho

Grande parceria de 
muitos anos! Creio 
que crescemos 
juntos com a 
Ponte Aérea.

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS DOS AGENTES AMBIENTAIS, 
ELABORAÇÃO DE LAUDOS DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE, 

INCUINDO AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO À RADIAÇÕES IONIZANTES.

SERVIÇOS



Fábio Guimarães
Técnico De Segurança Do Trabalho

Grupo Serveng

Problema

Solução

Resultado

SERVIÇOS
ATIVIDADES DE HIGIENE OCUPACIONAL, AVALIAÇÕES 

QUANTITATIVAS E ANÁLISE ERGONÔMICA DO TRABALHO

Excelente 
qualidade 
técnica.

Não havia coesão técnica nos serviços prestados anteriormente, 
nas informações dos documentos e imprecisão no atendimento à 
Legislação.

Buscar por qualificação através de experiência de mercado.

Melhoria na segurança jurídica na empresa.



Em 1996, a Demax e a 
Ponte Aérea iniciaram 
a formação de uma 
grande parceria que 
nos proporcionou 
crescimento, 
oportunidades 
e grandes 
conquistas!

Problema

Solução

Resultado

SERVIÇOS
ATIVIDADES DE HIGIENE OCUPACIONAL, AVALIAÇÕES QUANTITATIVA E 

ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL

Rodolfo Paulussi
Engenheiro de Segurança Do Trabalho

Demax

É difícil contratar uma empresa prestadora de serviços que se adeque as 
reais necessidades, principalmente devido ao fato que grande parte das 
nossas tarefas são externas (na rua), essa questão torna-se uma grande 
dificuldade pois, tratam-se de serviços sazonais que alternam e se alteram 
o tempo todo e acabam exigindo do prestador total comprometimento, 
atenção e disponibilidade.

A qualificação técnica com certeza é o grande destaque da Ponte Aérea, 
o comprometimento da equipe nos trabalhos e a qualidade na elaboração dos 
laudos gera para a empresa a garantia e a certeza de um bom serviço executado.  

A garantia jurídica é o melhor resultado alcançado, porém, vale dizer que, somente 
um bom trabalho é capaz de mudar a forma com que enxergamos e interpretamos 
os riscos no ambiente de trabalho, esse entendimento proporciona uma melhor ca-
pacidade na resolução dos problemas organizacionais, principalmente os voltados 
para a saúde e bem-estar dos colaboradores. 



ponteaereaseguranca.com.br

SEGURANÇA DO TRABALHO  &  HIGIENE OCUPACIONAL


