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Vertical Services
aposta na Certificação 
Abendi

A empresa, que se destaca no mercado pela
confiabilidade das suas atividades em altura,
submeteu dez funcionários ao Sistema de
Certificação em Acesso por Corda da Abendi que,
segundo eles, foi a melhor escolha pela longa
história de reconhecimento da Associação

Confira a nova norma de
Resgate Técnico Industrial em 
Altura e/ou em Espaço
Confinado
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C om oito anos de exis-
tência, a Vertical Servi-

ces, focada em se destacar no 
mercado pela confiabilidade 
das suas atividades em altu-
ra, submeteu, recentemente, 
dez funcionários ao Sistema 
de Certificação em Acesso 
por Corda da Abendi. ‘’Nesse 
primeiro momento, nossa in-
tenção é ficar com 15 profis-
sionais certificados, buscando 
sempre a troca de nível’’, des-
taca Gilmar Lira, proprietário.

Antes de optar por um siste-
ma de certificação, Lira conta 
que realizou uma pesquisa 
minuciosa na intenção de to-
mar a decisão correta. ‘’Bus-
quei as certificadoras Abendi, 
Irata e Aneac. Visitei os centros 

Vertical Services aposta 
na Certificação Abendi

CNEWS

A empresa pretende aumentar, grada-
tivamente, o nível de certificação do 
quadro de funcionários

A empresa também está aumentando
o número de funcionários

de treinamentos de cada uma 
delas, conversei bastante com 
amigos e conhecidos, que pas- 
saram por uma ou outra. 
Quando conheci a Abendi, ti- 
ve certeza que era a melhor 
escolha, pela longa história de 
reconhecimento e, também, 
por ter a Task como uma das 
instalações autorizadas, que 
conheço tão bem. Isso foi de-
cisivo’’, argumentou.

De forma geral, a Vertical 
Services realiza, na Capital e 
Grande São Paulo, as seguintes 
atividades: limpeza técnica e 
mapeamento de fachadas, hi-
drojateamento, tratamento e 
pintura, instalação de vidros, 
manutenção de caixilhos e re-
cuperação de revestimentos 
cerâmicos. “Nossos principais 
clientes e parceiros são admi-
nistradoras, construtores, en-
tre outros.”

Em relação à oferta de traba-
lho, Lira acredita que há mer- 
cado para todos. ‘’Estamos con-
seguindo avançar devagar e 
sempre, fidelizando cada vez 
mais clientes,  que são bem exi-
gentes (como deve ser),  com to- 
dos documentos e segurança 
para participar da concorrência 
e realizar os melhores serviços.’’
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A queda de altura repre-
senta pelo menos 15% 

dos acidentes de trabalho no 
Brasil. A informação foi citada 
durante o Seminário Interna-
cional de Prevenção de Aci-
dentes com Quedas de Altura, 
promovido pelo Instituto Tra-
balho e Vida, no início do mês, 
em São Paulo. O número de 
acidentes relacionados ao Tra-
balho em Altura é preocupan-
te, mas esse índice vem cain-

Associação participa de evento internacional
sobre trabalho em altura

do, gradativamente, por conta 
de ações de conscientização 
e da implementação da NR-
35 (norma regulamentadora 
para trabalho em altura). Uma 
das palestras apresentadas no 
evento foi sobre o Anexo 1 da 
NR-35, que trata da atividade 
de Acesso por Corda.  Os pro- 
fissionais Tiago Santos (exami- 
nador da Abendi) e Elton Fa- 
gundes representaram a Aben- 
di durante o evento. CNEWS

Parceiros da Abendi
destacaram a importância
da Certificação Profissional 
como forma de evitar acidentes

O número de acidentes relacionados

ao Trabalho em Altura é

preocupante, mas esse índice vem

caindo, gradativamente, por conta

de ações de conscientização e da

implementação da NR-35 
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Nova norma
de resgate

Já está encerrada a consulta nacional da 
norma ABNT NBR 16710 Resgate Técnico 
Industrial em Altura e/ou em Espaço Con-
finado,  que auxiliará as empresas a apri-
morar as técnicas de salvamento nesses 
casos. O texto é dividido em duas partes:

• Requisitos para a qualificação do pro-
fissional;

• Requisitos para provedores de treina-
mento e instrutores.

A Abendi está acompanhando o proces-
so de elaboração do texto, em breve, dare-
mos novas informações sobre o processo.

Conheça as instalações

autorizadas para

Acesso por Corda

• ALTIPLANO
Rio de Janeiro (RJ)
Tel. (21) 3178-0275

• CERRO - CT IBEX
Curitiba (PR)
Tel. (41) 3093-5877

• CTR ROPE
Canoas (RS)
Tel. (51) 3032-1219

• NR TREINAMENTOS
Blumenau (SC)
Tel. (47) 3330-8427

• PRO SAFE
Valinhos (SP)
Tel. (19) 3929-5183

• SALT TREINAMENTOS
Rio das Ostras (RJ)
Tel. (22) 2764-6172

• TASK / POLYGON
Votorantim (SP)
Tel. (15) 3034-8000 

Saiba tudo sobre Acesso 
por Corda, acesse:
www.abendicorda.com.br.

CNEWS
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http://www.abendicorda.org.br/
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Veja qual das Instalações Autorizadas da Abendi atende melhor as suas necessidades. Mas se você já tem essas
informações e pretende iniciar o seu processo de certificação, clique aqui neste box.

1. Há quanto tempo trabalha 
com Acesso por Corda?

Trabalho com acesso por cor-
da desde 2010, na empresa Alti-
plano, no ramo da construção ci-
vil. Realizo diversos serviços em 
altura, utilizando o método de 
acesso por corda, e o segmento 
no qual mais estou presente é o 
de engenharia em altura,  espe-
cializado em execução de obras 
de geotecnia, estabilização e re-
cuperação de taludes.

 
2. Fale sobre os trabalhos 

mais inusitados?
No meu segmento, os traba-

lhos são sempre inusitados... rs. 
Um deles, é a execução de ma-
lhas metálicas de alta resistên-
cia, também conhecidas como 
telas metálicas.

Consiste em revestir o talude 
com uma malha de aço de alta 
resistência, capaz de impedir ou 
limitar o movimento de blocos 
ou materiais terrosos. Essa solu-
ção é bastante empregada pela 
rapidez de execução, viabilida-
de de custo e mínimo impacto 
ambiental. Outro trabalho é o 
de instalação de barreiras di-
nâmicas, empregado quando 
algum material do talude se 
desprende e, ao cair, ganha ve-
locidade, despencando em lo-
cais de grande fluxo de pessoas 
ou até mesmo sobre constru-
ções, gerando perdas de vidas e 
enormes prejuízos financeiros. 
Para prevenir isso, foram desen-
volvidas as barreiras dinâmicas, 

capazes de suportar impactos 
de grandes massas de rochas e/
ou de solo em movimento.

 
3. Qual o perfil ideal para in-

gressar no segmento? (comente 
sobre vantagens, riscos, etc...)

Em relação ao perfil do profis-
sional, acho que ele deve estar 
aberto a conhecer e aprender 
trabalhos diferenciados. Pois 
além da capacitação em acesso 
por corda, temos que aprender 
outras profissões e, em conjun-
to, realizar as tarefas diárias. 
É um segmento diferenciado, 
que se encaixa em diversos se-
tores, levando soluções rápidas 
e menos custosas para a realiza-
ção dos serviços. Por esse moti-
vo, a profissão tem um horizon-
te amplo, podendo gerar ainda 
mais vagas de emprego para 
muitas pessoas. Como vanta-
gem, digo que é uma profissão 
que, pra começar, você só preci-
sa passar por cinco dias de trei-
namentos e um de avaliação. 
Sendo aprovado, você recebe 
o seu certificado, podendo ser 
contratado por qualquer em-
presa do ramo. Possíveis áreas 
de atuação: Industrial Onshore, 
ex: Refinaria; Industrial Offsho-
re, ex: Plataforma de Petróleo; 
Construção Civil, Contenção de 
Encosta; Predial, ex: Limpeza de 
Janelas, manutenção de facha-
da de prédio, etc... Os principais 
riscos na área de acesso por 
corda são as quedas de mate-
riais e pessoas, porém, esses ris-

cos são bem controlados, com 
os procedimentos corretos em 
cada atividade e, principalmen-
te, com o princípio da dupla 
proteção.

 
4. Como a certificação pro-

fissional fez diferença na sua 
carreira?

Fez com que eu conseguisse 
entrar no mercado de trabalho 
muito mais capacitado, exer-
cendo minha profissão junto a 
empresas sérias e promissoras, 
que valorizam a execução das 
atividades com qualidade e se-
gurança. Em relação às pessoas 
com as quais me relaciono, para 
executar os serviços, noto que 
elas depositam mais confiança 
e respeito pelo meu trabalho, 
pois sabem que sou um profis-

sional certificado por um órgão 
competente.

 
5. Faça qualquer comentário 

que considerar importante.
Aconselho a todos que tive-

rem interesse por esse ramo a 
estudar e se especializar, pois 
a atividade é bem promissora, 
ainda mais se a pessoa gostar da 
profissão. Acredito ser um gran-
de diferencial! Foi o que aconte-
ceu comigo, estou a oito anos 
no mercado, realizado com a 
minha profissão,  e ainda tenho 
muita estrada pela frente.

Comecei como AC-N1 e hoje 
em dia sou AC-N3 e, além do 
trabalho que realizo nas obras 
na parte de Geotecnia, sou ins-
trutor do centro de treinamen-
to da Altiplano, pela Abendi.

Acompanhe, na entrevista abaixo, um pouco da experiência de 
Márcio Tavares, um Nível 3, com oito anos de experiência na área

Márcio, na foto como instrutor, acredita que os profissionais de Acesso por 
Corda devem estar aptos a conhecer diferentes atividades

CNEWS

http://www.abendi.org.br/abendi/Default.aspx?c=snqc_ecom&cod=1
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