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QUEM SOMOS

A Plataforma Paralela é uma empresa dinâmica e 

inovadora, especializada em serviços que demandam 

cuidados especiais e envolvem risco pessoal e material. 

Empregando as técnicas de alpinismo industrial, atráves de 

uma equipe treinada, qualificada e certificada, suprimos a 

necessidade de clientes que desejam rapidez, eficiência e 

segurança na realização de trabalhos técnicos em altura.

Todos os nossos funcionários possuem a Certificação 

Internacional IRATA, além de reconhecimento por outros 

orgãos nacionais e internacionais.

ALPINISMO INDUSTRIAL

Desenvolvemos serviços em locais de difícil acesso, 
com mais versatilidade que os meios tradicionais de 
trabalhos em altura. 
 
É um método alternativo para a inspecção, 
manutenção e reparação de fachadas de edifícios 
e outras estruturas industriais e residenciais.

EFICIÊNCIA SEGURANÇA ECONÔMIA

A segurança é nossa principal prioridade em todos os nossos 

trabalhos. Por isso, cumprimos todas as normas técnicas 

nacionais e internacionais.

QSMS/QHSE



PRINCIPAIS SERVIÇOS FACILITIES

TREINAMENTO

ANCORAGEM

PRINCIPAIS SERVIÇOS NO SEGMENTO PREDIAL

360º em Soluções Integradas
As técnicas de alpinismo industrial nos possibilitam a mobilização 

rápida, o uso de pouco material, além de maior segurança em 

atividades críticas e maior qualidade total. 

A cooperação tecnológica com empresas e importantes 

instituições internacionais é um dos diferenciais da Plataforma 

Paralela. Assim, a empresa oferece serviços altamente 

especializados, com equipamentos de última geração e uma 

equipe do mais elevado padrão técnico adequado a cada 

desafio. 

O conceito TFS (Total Facility Service) propõe uma administração 

de infra-estrutura completa.

Os serviços podem ser contratados de forma total e integrada 

ou, separadamente, de acordo com cada necessidade.

Incluindo CLEAN, PRIVATE, OFFICE, PATRIMONY e LOGISTIC.

Limpeza, hidrojateamento e manutenção de fachadas 
prediais. 
Impermeabilização e calafetação. 
Troca de vidros. 
Pintura e acabamento. 
Limpeza final de obra.
Retirada e colocação de silicone.
Instalação de sistema de monitoramento.
Montagem de estruturas metálicas.

Treinamento de NR-35. 

Treinamento de NR-10.

Treinamento de NR-33.

Treinamentos de brigada de incêndio. 

Treinamentos de resgates em altura.

Resgates em NR-35 e NR-33.

Treinamentos personalizados para empresas.

Treinamentos INCOMPANY.

Projeto e instalação de linhas de vida.

Projeto e instalação de pontos de ancoragens.

Inspeção de ancoragens periódicas.

Teste de pontos de ancoragens.

Projetos de localização de ancoragens.

Manutenção:
civil   pintura   hidraúlica   ar condicionado   elétrica

Limpeza técnica.

Tratamento de pisos e azulejos.

Manutenção de áreas verdes.

Gerenciamento de contratos.

Por contar com profissionais com ampla experiência em 

diferentes áreas de atuação, temos proficiência na execução 

dos mais diferentes tipos de treinamentos.


