
Consultoria em Sistemas de Gestão,

Certificação de Produtos e Processos,

Auditorias Internas, Auditorias em Fornecedores,

Treinamentos e Inspeções de

Equipamentos e Bens de Consumo.
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SOBRE NÓS

 A D&G Consultoria atua desde 2011

com Consultoria, Auditorias, Treinamentos de

Sistema de Gestão e Processos, além de inspeções

de Equipamentos e Bens de Consumo.

Nossa empresa é composta por uma equipe de Consultores,
Auditores e Especialistas altamente capacitados.

 

Prestar serviços de qualidade, com atendimento diferenciado,

trazendo resultados aos nossos clientes.

MISSÃO

Ser reconhecida como uma das principais empresas
prestadoras de serviços de inspeções, auditorias, consultoria e
treinamentos do mercado.

Ética;

Respeito;

Criatividade;

Propriedade;

Comprometimento.

VISÃO

VALORES

Missão

Visão Valores

Atuamos com profissionalismo, competência e
confidencialidade no desenvolvimento de projetos e soluções
customizadas para cada empresa.

Cada projeto é único, pois é pensado e desenvolvido
exclusivamente para contribuir na evolução da sua empresa
com objetivo de atingir os resultados desejados.



SERVIÇOS

Consultoria para implantação, manutenção e adequação

das normas do Sistema de Gestão da Qualidade,

Ambiental e Saúde e Segurança Ocupacional;

Consultoria na Implantação ou adequação de sistemas
de gestão com objetivo de certificações de processos e
produtos junto ao INMETRO;

Consultoria para obtenção de licenças ambientais,

sanitárias e AVCB;

Auditorias internas e em fornecedores;

Treinamentos e palestras.

Pesquisas de satisfação de clientes;

Inspeções de equipamentos elétricos, mecânicos e

laudos cívis;

Inspeções de bens de consumo;
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TREINAMENTOS:

Interpretação de normas;

Ferramentas da Qualidade;

Formação de Auditores internos.

CURSOS  SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL:

CONFORME A PORTARIA  3214 / 78 EM SUAS NR’S:

NR 5 - CIPA;

NR 6 - EPI’s;

NR 10 - Serviços de elétrica;

NR 12 - Máquinas e equipamentos;

NR 11 - Transporte e movimentação;

NR 17 - Ergonomia;

NR 20 - Liquidos inflamáveis;

NR 23 - Prevenção combate incêndio;

NR 33 - Espaço confinado;

NR 35 - Trabalho em altura.

INSPEÇÕES:

Painéis solares;

Caixas combinadas;

Inversores de tensão DC x AC;

Transformadores MT;

Cabines de derivações / cubículos MT;

Subestações;

Linhas de transmissão;

Tubos e invólucros matálicos;

Alimentos e bebidas;

Itens de vestuário.

ISO 9001:2015;

ISO 14001:2015;

ISO 45001:2018;

Certificações SASC;

Certificações Estanqueidade.

CONSULTORIAS E AUDITORIAS:



OUTROS CURSOS:

Primeiros socorros;

Desfibrilador externo automático;

Brigada de incêndio.

LICENÇA PRÉVIA - LP

Processo necessário para a criação de um novo empreendimento,

mudança ou ampliação, respeitando a Política Nacional do

Meio Ambiente (Lei Federal 6.938 de 31 de Agosto de 1981). 

Autoriza- pré projeto com potencial impacto ao meio ambiente,

sendo necessário um estudo prévio que inclua impacto ambiental,

social e econômico, com propostas para minimizar ou mitigar

os impactos negativos que possa, ocorrer.

Para apresentar ao órgão licenciador, é necessária a criação de um
EIA - Estudo de Impacto Ambiental, e para que a população
afetada tome conhecimento e possa se manifestar, é criado o
RIMA - Relatório de Impacto Ambiental, com linguagem mais
acessível a qualquer o público.

Após aceite da Licença Prévia, é necessário retirar a icença de

Instalação, onde todos os projetos devem ser detalhados,

informando como serão implantados, com todas as informações

pertinentes. Apenas após obter essa licença, o empreendimento

pode começar a ser instalado.

LICENÇA DE INSTALAÇÃO - LI

OBTENÇÃO E RENOVAÇÃO DE LICENÇAS:

Ambientais;

Sanitárias;

Funcionamento;

Bombeiros.



Após construído o empreendimento, é necessário obter a licença

de operação para iniciar as atividades. Nesse processo, é

necessário mostrar que todos os projetos propostos para

minimização e mitigação dos impactos estejam implantados, ou

devidamente organizados para o funcionamento adequado.

A Licença de Operação não é uma licença definitiva, sendo

necessária a renovação em um período de um a três anos, também

sendo possível de revogação caso seja identificado processos

em desacordo com o proposto.

LICENÇA DE OPERAÇÃO - LO

Processo necessário para a criação de um novo empreendimento,

mudança ou ampliação, respeitando a Política Nacional do

Meio Ambiente (Lei Federal 6.938 de 31 de Agosto de 1981). 

Autoriza- pré projeto com potencial impacto ao meio ambiente,

sendo necessário um estudo prévio que inclua impacto ambiental,

social e econômico, com propostas para minimizar ou mitigar

os impactos negativos que possa, ocorrer.

LICENÇA PRÉVIA - LP

Autorização necessária para  encaminhamento de resíduos para
armazenamento, reprocessamento, tratamento ou disposição final
em locais devidamente licenciados pelo órgão ambiental responsável.

CADRI - CERTIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO DE RESÍDUOS

DE INTERESSE AMBIENTAL



Para licenciamento e certificações ambientais, uma série de
programas de mitigação de impacto ambiental podem ser
implantados, podendo fazer parte de um Plano Básico Ambiental,
ou apresentado separadamente. Alguns exemplos de programas;

Gerenciamento de Resíduos;

Gerenciamento de Efluentes;

Emissões Atmosféricas;

Saúde e Segurança em frente de obras;

Monitoramento e controle de supressão vegetal;

Monitoramento de águas superficiais;

Educação Ambiental;

Comunicação Social;

Gerenciamento de risco (PAE/PGR).

PROGRAMAS AMBIENTAIS

BENEFÍCIOS DA IMPLANTAÇÃO DAS NORMAS ISO

Melhorar processos;

Adequar-se à legislações;

Garantir a segurança dos colaboradores;

Evitar pagamento de multas junto à órgãos fiscalizadores;

Obter produtos de qualidade assegurada de seus fornecedores;

Aumentar a satisfação de clientes e investidores;

Reduzir custos.

Nossos serviços são pensados

para que sua empresa obtenha

cada vez mais qualidade e lucratividade! 



Diagnóstico e 
Elaboração do 
Plano de Ação

Apresentação 

da Consultoria

Negociação 

do Contrato 
Gestão do 

Contrato

Conclusão da

Consultoria 

Implementação

das Ações

(Execução) 
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FASES DA CONSULTORIA
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CLIENTES & PARCEIROS

www.dgconsultoriaiso.com.br

comercial@dgconsultoriaiso.com.br

11  95861-0500
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Conjunto Empresarial Domo Business

Rua José Versolato, Nº 111B - Sala 1725

Centro - São Bernardo do Campo - SP

Terceirização de Serviços e Controle de Pragas

F

M S

FUSCO-MOTOSEGURA
VEÍCULOS ECONÔMICOS E SEGUROS

AUTOMAÇÃO & CONTROLE

TintasOUR JOB
ENGENHARIA E SERVIÇOS

B76 JEANS

FERBOR
 ARTEFATOS DE BORRACHA

PRG


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9

