
Vetores de Atuação:

√ Meio Ambiente

√ Gerenciamento

√ Gestão de Riscos e Crises

√ Gestão de Interferências

Otimização de
recursos e
objetividade nas
soluções



A multiplano engenharia é uma empresa de

planejamento estratégico e gerencial, focada em

soluções integradas de engenharia, para o

desenvolvimento de empreendimentos nos diversos

segmentos dos setores público e privado.

Trabalhamos focados na objetividade de soluções e

otimização de recursos, utilizando ações de

planejamento e controle para o melhor desempenho na

execução dos empreendimentos.

Sustentada pela experiência e pela capacidade técnica

de sua equipe multidisciplinar, a multiplano

engenharia, em efetiva parceria com seus clientes,

contribui para o desenvolvimento das melhores práticas

levando eficiência e economia na execução de cada

projeto.

Otimização de
recursos e
objetividade nas
soluções

Nossa Missão
Ser reconhecida como uma empresa

confiável, que tem a ética e a integridade

como orientadores de nossa equipe, na

implementação de soluções inovadoras,

personalizadas e sustentáveis para nossos

clientes.
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Confiabilidade

Ação com transparência na formulação

das melhores soluções. 

Ética e integridade

Princípios que norteiam as ações de todos na

empresa, na construção contínua de nossa

confiabilidade.

Inteligência

Capacidade continua de desenvolver soluções

eficazes e inteligentes em nossos trabalhos.

Melhoria contínua

Busca de resultados que garantam a manutenção e

desenvolvimento da empresa e de sua equipe.

Respeito

Manutenção dos compromissos assumidos com tudo

e com todos.

Nossos Valores



Nas áreas pública ou privada, a multiplano

engenharia reúne expertise para estudar,

conceber, projetar, planejar e gerenciar

investimentos complexos que exigem a

participação de um grande número de

agentes de forma integrada, possibilitando ao

cliente manter o foco em sua atividade-fim,

enquanto aplicamos nosso conhecimento

para atender às necessidades de prazo, custo

e qualidade de seus investimentos.
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“Ética e integridade são os norteadores de nossas ações
na construção contínua de nossa confiabilidade e
respeito aos compromissos assumidos, agregando
transparência na formulação das melhores soluções”.

Apoiada nos seus 4 Vetores de Atuação, a multiplano

engenharia se credencia a oferecer serviços técnicos que

abrangem todas as etapas do desenvolvimento de

empreendimentos, desde estudos de concepção e

viabilidade, ainda na fase de planejamento, até sua

implantação e operação.

Declaração
de valor

1  • Planejamento

2  • Licenciamento

3  • Implantação

4  • Operação



Soluções
integradas
multiplano
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• Planejamento Estratégico Ambiental 

• Assessoria Ambiental - Due Dilligence

• Estudos de Concepção e de Alternativas Locacionais

• Estudos de Viabilidade Técnica/Econômica e Ambiental 

• Estudos para Licenciamentos Ambientais 

• Plano Básico Ambiental - PBA

• Inventário Florístico e Faunístico 

• Gerenciamento Ambiental

• Monitoramento e Controle Ambiental 

• Plano de Controle Ambiental - PCA 

• Implantação e Execução de Programas Ambientais

• Programa de Comunicação Social

• Educação Ambiental 

• Avaliação de Passivos

• Plano de Recuperação de Área Degradada - PRAD

• Monitoramento de Erosão e Estabilidade de Taludes

• Projetos de Sustentabilidade

• Projetos de Paisagismo

• Cadastro e Gestão de interferências

• Projetos de Remanejamento de Interferências

• Gerenciamento de Implantação de Empreendimentos

• Gestão de documentação necessária

aos órgãos regulatórios

• Controle de cronograma, eventos e

matriz de interfaces.

• Fiscalização de Obras, Montagem  e

Comissionamento

• Plano de Gestão de Riscos e Crises

• Plano de Identificação, Analise e Avaliação de Riscos

• Plano de Respostas às Emergências 

• Plano de Comunicação e Treinamentos

• Plano de Manutenção e Revisões

• Desenvolvimento de Sistemas de Gestão de 

Informações, aplicados em cadastros socioeconômicos,

redes de infraestrutura e aspectos ambientais

• Geoprocessamento e Cartografia Digitalizada



Nossos trabalhos se caracterizam pela responsabilidade

associada à sustentabilidade dos empreendimentos, do

meio ambiente e das comunidades no entorno, adotando

soluções integradas de gestão socioambiental para

projetos de engenharia nos diversos segmentos dos

setores público e privado.
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Executamos o planejamento e a gestão ambiental de

forma ampla incluindo a natureza e a sociedade,

considerando as diferentes perspectivas no processo e

dimensionando na medida exata da viabilidade técnica,

econômica e ambiental.

O Licenciamento Ambiental no Brasil é um processo

administrativo multidisciplinar e complexo. A assessoria e

orientação no processo de licenciamento prestados pela

multiplano contribui para Licenciamentos Ambientais

mais assertivos e céleres.

Meio Ambiente

Atuamos
desenvolvendo:
√ Estudos Ambientais

√ Consultoria e Projetos Ambientais

√ Gerenciamento e Supervisão Ambiental

√ Suporte Integrado aos Processos de PMI/PPP

A multiplano possui experiência na assessoria

para formulação do planejamento e implantação da

estratégia ambiental dos empreendimentos. 

• Assessoria ambiental em processos de M&A (Fusão e 

Aquisição), por meio de processos de Due Dilligence
ambiental;

• Suporte técnico à definição da Política Ambiental dos 

empreendimentos;

• Avaliação e planejamento de custos das ações 

ambientais e dos riscos ambientais em apoio à 

estruturação do Project Finance dos projetos.

Executamos estudos em todos os processos

associados ao Licenciamento Ambiental:

• Elaboração de EIA/RIMA, EIV, RAP, EVA, RCA, entre 

outros (na etapa de viabilidade de projetos);

• Elaboração de PBA, PCA, PRAD, entre outros, onde 

são apresentados os detalhamentos das atividades que 

serão realizadas nos programas (para obtenção da 

Licença de Instalação);

• Suporte ao empreendedor em negociações com órgãos 

participantes do processo de licenciamento ambiental.
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Na Etapa de Implantação de Empreendimentos,

possuímos grande experiência de atuação, com

trabalhos realizados para diversos clientes de diferentes

portes, executando:

• Controle e registro do cumprimento das condicionantes 

das Licenças Ambientais;

• Acompanhamento de atividades relativas à implantação 

das obras (fiscalização da supressão da vegetação, 

suporte na gestão de áreas contaminadas, gestão de 

resíduos e outras);

• Treinamento de colaboradores para maior aderência 

destes aos procedimentos ambientais.

A atuação no Gerenciamento e Fiscalização Ambiental de

obras visa atenuar os riscos envolvidos, no que tange

aos prazos e conformidade de produtos e serviços

contratados. Sempre de forma integrada aos demais

envolvidos, buscamos melhorar os processos e facilitar a

implantação do empreendimento, sem que haja alteração

de prazos ou descumprimento dos requisitos legais.

Outro importante requisito na Etapa de Implantação de

Empreendimentos é o cumprimento das condicionantes

presentes nas diferentes licenças que compõem o

processo de licenciamento ambiental através da

execução de uma série de ações de Monitoramento e

Controle Ambiental, organizadas nas formas de

programas ambientais.

A multiplano executa a totalidade das ações de

Monitoramento e Controle Ambiental previstas nas

licenças ambientais dos empreendimentos.

Gestão Socioambiental
As etapas de implantação e operação de novos

empreendimentos, principalmente aqueles de grande

porte ou localizados em áreas com alta densidade

populacional, possuem potencial para gerar conflitos de

interesse entre os diversos atores da sociedade.

Os projetos de Gestão Socioambiental têm o caráter de

planejar, coordenar e mediar conflitos potenciais ou já

estabelecidos, sejam econômicos, socioculturais ou de

políticas públicas. Estes projetos podem envolver

também todas as ações de Comunicação Social que os

projetos necessitam.

A multiplano oferece soluções integradas entre

população e empreendimento e possui equipe

multidisciplinar para trabalhar no tripé:

• Gestão da Informação;

• Integração de Atores;

• Mediação de Conflitos.

Projeto de
Sustentabilidade 
A gestão da Sustentabilidade pode ser focada sob

diferentes prismas. Um dos focos estabelecidos nas

empresas é a possibilidade de exploração de recursos

naturais para o processo produtivo, reduzindo-se o consumo

desses recursos e, consequentemente, o impacto sobre a

sociedade. Atualmente, diversos Projetos de

Sustentabilidade consideram ainda a redução do custo

de produção. Outro foco refere-se à redução de emissão

de poluentes no meio, sejam resíduos sólidos, efluentes

ou gases poluentes.
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O gerenciamento não é uma metodologia predefinida e

sim um conjunto de práticas e conhecimentos que,

adaptados à especificidade do negócio de cada

organização, permite o desenvolvimento de modelos bem

definidos para a implementação de mudanças alinhadas

estrategicamente às tendências e vantagens

competitivas da área de negócio em questão. 

Gerenciamentos
Os elementos necessários da estrutura do processo de

gerenciamento só são eficazes seguindo os 5 planos:

Qual a importância?

√ Reduz imprevistos durante a execução de cada atividade 

√ Viabiliza um progresso diferencial e com novas técnicas através  

do desenvolvimento de metodologias adaptadas 

√ Prevê soluções para futuras situações de conflito garantindo    

ações preventivas e corretivas com antecedência aos problemas. 

1  • Iniciação

2  • Planejamento

3  • Execução

4  • Controle

5  • Conclusão



Gestão de Riscos é o processo de planejar, organizar,

dirigir e controlar os recursos de uma organização. 

É um conjunto de técnicas que visa reduzir ao mínimo os

efeitos das perdas acidentais, enfocando o tratamento

aos riscos que possam causar danos às pessoas, ao

meio ambiente e à imagem da empresa.

A premissa inerente ao gerenciamento de riscos é que

toda organização existe para gerar valor para clientes,

acionistas e fornecedores.  

A gestão de riscos possibilita aos administradores tratar

com eficácia as incertezas, bem como os riscos e

oportunidades a elas associadas, a fim de melhorar a

capacidade de gerar valor.

Gestão de Riscos

Todas as organizações enfrentam incertezas, e o

desafio de sua administração é determinar o nível de

incerteza que a organização está preparada para aceitar,

na medida em que se empenha em agregar valor para

clientes, acionistas e fornecedores. 
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Identificação:

Identificar os riscos e compreender

algumas de suas características para

análise posterior.

Análise do Risco:

Compreender a importância do risco

através de parâmetros de impacto e

probabilidade

Avaliação do Risco:

Investigar o impacto

e efeitos do risco 

Planejamento de Resposta

e Tratamento do Risco:

Monitoramento:

Acompanhar o comportamento

dos riscos no tempo e

adequação do nível de exposição

existente 

Tecnologia

objetivos de negócios relevantes para geração de valor

dentro da organização, bem como investindo em uma

abordagem integrada para melhorar a visibilidade à

exposição ao risco, reduzir as perdas e melhorar o

desempenho empresarial como um todo.

Benefícios de um programa consistente de Gestão de

Riscos

Com a necessidade cada vez maior de manter a

conformidade com regulamentações e com acionistas

mais atuantes e próximos aos negócios, empresas de

todos os tamanhos reconhecem esses desafios e estão

buscando novas maneiras de mapear e monitorar os

Benefícios de um programa consistente:

Jurídicos

√ Aderência à legislação vigente

√ Redução dos riscos de processos

criminais aos executivos da empresa 

Financeiros

√ Redução dos riscos de multas e indenizações

√ Possibilidade de negociação junto às seguradoras  

(prêmios e indenizações)

Técnicos

√ Possibilidade de melhorias operacionais e de 

revisão de falhas de projeto

√ Diminuição dos riscos de acidentes e falhas   

operacionais

Como Fazemos

Utilizamos uma abordagem que integra elementos

operacionais, segurança da informação, meio

ambiente, recursos humanos, processos e

Tecnologia.

√ Identificar as fontes de risco, áreas de impactos, eventos e suas causas e consequências potenciais.

√ Uso de técnicas e ferramentas de identificação de riscos adequadas aos objetivos e riscos enfrentados;

√  Entender o nível e exposição aos eventos que possam provocar uma ruptura operacional.

√ Apreciação das causas e as fontes de risco, suas consequências positivas e negativas, e a probabilidade de que essas

consequências possam ocorrer;

√ Considerar a existência dos controles e sua eficácia e eficiência;

√ Auxiliar na tomada de decisões com base nos resultados da análise de riscos, sobre quais riscos necessitam de

tratamento e sua prioridade;

√ Envolve comparar o nível de risco encontrado com os critérios de risco estabelecidos e com base nesta comparação, a

necessidade do tratamento

√ Elaborar a política e o modelo de Gestão de Riscos;

√ Os riscos inerentes são analisados, e as respostas avaliadas com a finalidade de se alcançar um nível de risco residual

compatível com a tolerância aos riscos da organização; 

√ O tratamento de riscos envolve a seleção de uma ou mais opções para: evitar, aceitar, reduzir ou compartilhar os riscos;

√ Processo de monitoramento e análise crítica planejados como parte do processo de gestão de riscos;

√ Responsabilidades relativas ao monitoramento e à análise crítica claramente definidas;

√ Garantir que os controles sejam eficazes e eficientes no projeto e na operação.

√ Utilizamos ferramentas que apoiam o trabalho.

É responsabilidade de cada organização assegurar que

seu programa de gestão de riscos seja adequado e reflita

a sua realidade.  Sabemos que à medida que o tempo

passa, surgem novos e sofisticados cenários de riscos.

Essa situação torna a gestão eficaz da gestão de riscos

uma tarefa cada vez mais complexa.  
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A Gestão de Crises viabiliza os procedimentos e ações

a serem adotados antes, durante e após uma situação de

crise, como também define a estrutura organizacional da

equipe de gerenciamento de situações complexas e de

alto impacto, ou seja, crise, seus papéis e

responsabilidades.

Gestão de
Crises
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1. Maior preparo para a organização suportar um evento de crise

2. Estabelecimento de prioridades e respostas mais adequadas aos cenários de crise

3. Facilita a coordenação e comunicação com clientes, investidores e fornecedores 

4. Redução do impacto financeiro, operacional, legal e de imagem

5. Maior confiabilidade da organização perante seus investidores 

6. Atender às normas nacionais, internacionais, requisitos legais e regulamentares pertinentes 

7. Melhorar a confiança dos clientes, acionistas e fornecedores

8. Estabelecer uma base confiável para a tomada de decisão

9. Reconhecimento do mercado

10. Encorajar uma gestão proativa

Os benefícios de um programa
estruturado:

Benefícios de um programa consistente

de Gestão de Crises

As organizações que são conscientes de seu ambiente

operacional e de suas próprias vulnerabilidades

sistêmicas potenciais são invariavelmente mais

capazes de evitar ou mitigar crises. Isso demonstra sua

preparação e facilita sua recuperação. Crucialmente,

também reduzirá as perdas e limitará os danos sofridos

em uma crise, aumentando a rapidez e a eficácia com

que pode ser controlada.

   
   

   
   

   
   

   
   

   
    

    
    

 R
ec

uperação       
           

                        Prevenção e M
itigação                                           Reparação                                                  

       
      

   R
esp

osta
 

Re
cu

peração
Prevenção e M

itigação
ReparaççããooResp

osta

Reconstrução

Planejamento
e Análise de Riscos

Atividades de
Preparação

e Prevenção

Recuperação da
Infraestrutura
e Serviços

Emergência
Gerenciamento
e Operações

D
ep

oi
s d

o 
Ev

en
to

    
    

    
    

     
     

      
       

             
                                                                 Antes do Evento

Evento de
Impacto

1

2

3

4

5



11

Cadastro e
Gestão de
Interferências

Gestão de Interferência
O que possibilita?

√ Antever possíveis obstáculos

√ Planejar o remanejamento das Interferências

√ Mapear e organizar as frentes de ataque da obra

√ Cumprimento da Legislação Ambiental

O que evita?

√ Acidentes com infraestrutruras existentes

√ Multas por interrupção de de serviços

√ Atrasos no cronograma da obra

√ Penalidades ambientais

As Interferências são elementos externos ao

empreendimento que apresentam obstáculos ou

impedimentos à execução de sua obra. 

Na multiplano, classificamos as Interferências em dois

grupos:

• Infraestrutura das Redes de Serviços Públicos:

Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário,

Drenagem Pluvial, Gás Natural, Energia Elétrica,

Telecomunicações, Iluminação Pública e Controles de

Trânsito. 

Neste grupo consideramos as instalações superficiais e

subterrâneas destas redes, tais como: dutos, tubulações,

caixas e poços de visita, postes, câmaras, fiações, cabos

e demais equipamentos/infraestruturas.

• Aspectos Ambientais: patrimônios tombados, cursos

d'água, indivíduos arbóreos, sítios arqueológicos, áreas

de preservação e áreas contaminadas.

A multiplano oferece ações estratégicas para o

Cadastro e Gestão das Interferências nos

empreendimentos, através de plataforma web

georreferenciada, registrando sua incidência sobre a obra

e apresentando o andamento das atividades relativas às

Interferências online.

Dentre estas atividades, podemos destacar o

planejamento, programação e execução de ações

mitigadoras ou de remanejamento das Interferências. 

A multiplano se responsabiliza pelo levantamento,

cadastro e posteriores acompanhamentos (projetos e

obras de remanejamento) junto às concessionárias

responsáveis pelas redes de serviços públicos.  

Todas estas ações são devidamente registradas e

disponibilizadas online aos gestores do empreendimento

em nossa plataforma Web-GIS.
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Trabalhos realizados
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Avenida Chibarás, 166  •  Moema  •  São Paulo •
multiplanoengenharia.com.br • +55 11 2366 0050 


