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As atividades industriais e de serviços hazards a opção ideal de parceria para seus clientes 

demandam, por parte das empresas, uma atuação e referência para novas parcerias.

responsável diante dos requisitos ambientais, de No desenvolvimento contínuo dessas soluções, 

qualidade e do mercado, envolvendo a busca e a é preciso revisar e mesmo re-inventar 

implementação de soluções de gerenciamento de constantemente ferramentas e conceitos para a 

riscos por meio de equipes especializadas, nem obtenção de alternativas gerenciais sempre 

sempre presentes nessas organizações. Para estes eficientes e eficazes. A hazards possui equipes 

casos, a hazards oferece a sua expertise, provendo capacitadas para atingir este objetivo, 

soluções de gerenciamento de perigos e riscos de desenvolvendo um alto grau de comprometimento 

processo e dos impactos ambientais associados às com seus clientes através da compreensão 

atividades produtivas. Sua atuação nos setores de profunda de suas atividades e de suas expectativas. 

transporte, petróleo e gás, alimentos, cosmético, Os resultados diferenciados e a satisfação 

farmacêutico, de processos químicos e comprovada de quem utiliza seus serviços mostram 

siderúrgicos, alimentação e saúde animal, que este tem sido o caminho certo para o 

telecomunicações e indústrias de base faz da desenvolvimento de parcerias sólidas e duradouras.
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Soluções em Gerenciamento de Perigo e Risco

APRESENTAÇÃO
Desde 1990, a hazards  vem atuando como consultora

líder no desenvolvimento de sistemas de gerenciamento de
riscos, segurança de processos, meio ambiente e prevenção
de perdas, desenvolvendo soluções à medida das necessi-
dades de seus clientes. Nesta área, destacam-se serviços
realizados para empresas como a Companhia Siderúrgica de
Tubarão, Confab/Cosipa, Rhodia, Bosch, Honda, CPqD-
Telesc, Enelpower, Eletropaulo (British Gas), Comgas, Gás
Brasiliano, Gás Natural SPS, Gasmig, Ultragaz, Supergasbras,
Avon, Natura, Givaudan-Roche, concessionários de Coca-
Cola e Pepsi, entre outras.

SERVIÇOS
Licenciamento Ambiental

Lidando com todo o processo de obtenção de autoriza-
ções e licenças junto aos órgãos ambientais e entes regula-
dores de diferentes atividades (ANP, ANEEL, ANA, ANATEL),
a hazards  cuida do licenciamento de empreendimentos e da
manutenção de todas as condições de desempenho
ambiental e do processo que permitem a renovação periódi-
ca de licenças de operação.

Confiabilidade e Segurança de Processos
Este serviço abrange a identificação de eventos perigo-

sos, tanto originados por falhas em sistemas quanto por fa-
lha humana ou até externos ao sistema, por meio de técnicas
especializadas, além de sua quantificação e gerenciamento,
fundamentais para o aumento da confiabilidade e segurança
dos processos. A hazards  possui fundamentos metodológicos

para elaborar programas de segurança em plantas de pro-
cesso adaptados à cultura de cada cliente.

Análise e Gerenciamento de Riscos
A hazards  elabora estudos de análise de perigos e riscos

atendendo à legislação ambiental e normas aplicáveis, em-
pregando sua expertise de processos na análise e
quantificação de perigos e na análise de conseqüências dos
cenários identificados. A capacitação da equipe e seu conhe-
cimento permitem analisar quaisquer eventos envolvendo ra-
diação, explosão e dispersão de nuvens tóxicas. Desenvolve
estudos de quantificação de riscos de tipo social, individual e
ambiental, sempre utilizando sistemas georreferenciados.

Auditorias
A hazards  implementa sistemas de auditoria para a iden-

tificação de oportunidades de melhorias técnicas e de ges-
tão de diversos programas de gerenciamento ambiental e
de riscos.

Treinamento
Compreende a implementação dos programas desenvol-

vidos através do treinamento on-the-job nos níveis gerencial,
supervisão e operação.

Assessoria técnico-jurídica
A hazards  também provê assessoria especializada para

audiências públicas judiciais e para programas de esclareci-
mentos à comunidade, em sintonia com advogados experi-
entes na área de riscos e meio ambiente.

Licenciamento Ambiental
• LP: Elaboração de RAP/RCA e EIA/RIMA

• LI: Estudos de Análise de Riscos - EAR

• LF/LO: Gerenciamento de Riscos - PGR

• Licenciamento em Agências Reguladoras

Confiabilidade e Segurança de Processos
• Análise de Perigos - APP - HazOp - FMEA

• Revisão de HazOp de processos

• Classificação de Área Elétrica

• Inspeção Baseada em Risco

• Análise Crítica de Sistemas Protetivos:
Contenção, Alívio e Emergência.

Estudos de Análise de Riscos

• Análise de Risco Social e Individual

• Análise de Risco Ambiental – RBCA

• Ação Baseada em Risco

• Análise de Risco do Produto

Programas e Planos
• Programas de Gerenciamento de Riscos

• Planos de Emergência e Contingência

• Planos de Comunicação de Riscos

• Programas de Gerenciamento de Crise

Auditorias
• Auditoria de PGR

• Auditorias SHE e SHEL – BS / ISO / OSHA

• Auditoria de Embalagens

• Auditoria de Crise

• Auditorias de Passivo Ambiental - Aquisição

• Auditoria de Sistemas de Emergência

Treinamento

• Identificação de Perigos – APP, HazOp, FMEA

• Segurança de Processos – seis módulos

• Metodologia de Análise de Risco – 3 opções

• Prevenção e Controle de Perdas – 3 módulos

• Auditoria Interna em PGR
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