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Fundada em 2005, a Pro Altitude – Soluções para Trabalhos em Altura atua no segmento de trabalho em altura,
espaço confinado e resgate, por meio de treinamentos técnicos, prestação de serviços especializados, desenvolvimento de
projetos e consultoria. A empresa possui como alicerces a excelência nos serviços prestados, a preocupação constante
com a qualidade e a busca contínua pelo aprimoramento e aperfeiçoamento de técnicas, métodos e equipamentos.

Atualmente a Pro Altitude atua nos mais diversos setores da economia e conta com clientes em todo território
nacional. Desde 2012 a Pro Altitude dispõe de um moderno centro de treinamento em Campinas capaz de simular diversas
situações de trabalhos em altura, espaços confinados e resgate. O centro de treinamento Pro Altitude é um dos poucos
centros no Brasil com a certificação IRATA (cursos de acesso por cordas), GWO e parceria com a marca internacional em
treinamento de resgate CMC.

Além desses diferencias a Pro Altitude é certificada para montagem, inspeção certificação de produtos Capital
Safety, Miller, Somain, Tractel e Aguerri. Possui parceria firmada e solida com marcas como Kong, CMC Rescue e Petzl na
parte de produtos e cursos acreditados.

No decorrer de sua história a Pro Altitude já treinou um número considerável de pessoas e tem orgulho de ter
contribuído e contribuir ainda hoje com a segurança daqueles que trabalham em altura. Trabalhamos também em
instalações de linha de vida verticais e horizontais (projetos de linha de vida ABNT, escadas marinheiros, etc.) entre outros.

Comprometimento, respeito e confiabilidade sempre fizeram parte da filosofia e história da Pro Altitude e a tornaram

uma referência nacional no âmbito de trabalho em altura.
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Missão

•Atuar com integridade, 
responsabilidade e 
confiabilidade na 
prestação de serviços, 
treinamento e produto 
relacionados a trabalho 
em altura, espaço 
confinado e resgate. 
Atendendo as 
necessidades dos nossos 
clientes, aplicando boas 
práticas de segurança, 
saúde e meio ambiente 
e mantendo um 
relacionamento 
adequado com as 
demais partes 
interessadas.

Visão

•Ocupar posição 
destacada no mercado 
e otimizar a lucratividade 
através de novas 
conquistas na prestação 
de serviços ,de 
treinamento e produtos 
fundamentados na 
melhoria da gestão e da 
capacitação do nosso 

pessoal.

Valores

•Ética, respeito, 
transparência, 
credibilidade, 
integridade, 
honestidade e 
empreendedorismo.
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Serviços

•Instalação e inspeção de sistemas de 
restrição e retenção de quedas (pontos 
de ancoragem, linhas de vida verticais 
e horizontais, sistema fixos e móveis).

•Desenvolvimento de procedimentos 
operacionais para trabalho em altura, 
espaço confinado e resgate.

•Acompanhamento de serviços em 
altura e espaço confinado.

•Inspeção e administração de EPIs e 
EPCs.

•Desenvolvimento de projetos especiais 
para trabalhos em altura e espaço 
confinado.

Treinamentos

•GWO – BST

•IRATA – Acesso por corda

•CMC – Resgate

•KONG – Resgate 

•NR 33 – Espaço Confinado

•NR 35 – Trabalho em Altura

•NSC – Primeiros Socorros



Evolução da capacidade instalada
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Evolução da capacidade instalada
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DESAFIOS

Desafio
Cultura de 
Segurança

Criação de 
Procedimentos 
de Segurança

Programa de 
Capacitação 

Contínua

Valorização do 
Profissional

Aumento da 
Segurança e 

Eficiência

Melhora na 
Imagem da 
Instituição



GWO - BST

GWO - BST

Trabalho e 
Resgate em 

Altura

NR 35 – Trabalho 
em Altura

ABNT/CB-099 Qualificação e 
Certificação de Pessoas

Primeiros 
Socorros

Combate a 
Incêndio

NR 23 – Proteção 
contra Incêndios

Movimentação 
Manual de 

Cargas

NR 17 –
Ergonomia 

Procedimento/Padronização



GWO – CUSTO/VALOR

• “Se você acredita que o 

treinamento é caro, 

experimente a ignorância”
Derek Bok (Ex-reitor – Harvard)

Marca

Tecnologia

Suporte ao 
Cliente

Branding

Vendas

Inovação

Qualidade 
nos 

Produtos e 
Serviços



Obrigado pela atenção


