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PORTFÓLIO 

Sobre a Empresa 

Empresa Individual de Prestação de Serviços, com a Razão Social “D 
SANCHES Engenharia” e nome Fantasia “D7 Consultoria”, inscrita no CNPJ 
sob o número 09.490.457/0001-04, domiciliada, com sede própria, na Rua 
Almada, 64, Jardim Santo Alberto, CEP 09260-420, Santo André – SP foi 
fundada em 2008, pelo Engenheiro Danilo Sanches, com atividades de 
desenvolvimento de softwares personalizados, para empresas e 
empresários de diversos seguimentos. 

Após um determinado tempo a empresa se voltou a consultoria em 
diversos serviços para a construção civil, para atender a vocação da 
empresa e uma demanda que solicitava a atuação do Engenheiro Civil 
Danilo Sanches, sendo assim, atividade da empresa foi alterada para 
“Serviços de Engenharia”. 

No decorrer do tempo a empresa veio adquirindo aprimoramento em que 
possibilitou agregar as suas atividades a Consultoria em Segurança do 
Trabalho para a Construção Civil e Empresas em Geral e a Gestão Contábil, 
possibilitando um atendimento completo tanto no Setor de Construção 
Civil como na Indústria, tanto no início como no fim de todo o processo. 

Hoje atua nas atividades que se completam: Serviços de Engenharia, 
Segurança do Trabalho e Gestão Contábil. 
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Política e Missão da Empresa 

Sempre com uma identidade própria, a “D7 Consultoria” busca levar aos 
seus clientes uma visão prevencionista, com o objetivo de mostrar que é 
possível se ter resultado, preservando o bem estar de seus colabores e 
todos envolvidos no processo de produção e principalmente preservando 
a saúde e a vida. 

Esses Colaboradores e todos envolvidos saem de casa para trabalhar, 
alguns em atividades que envolver muitos riscos, mas para todos eles a 
“D7 Consultoria” se empenhada, para que possam desenvolver essas 
atividades, de forma segura. Para isso, foi preciso que a “D7 Consultoria” 
tenha se aprimorado em diversas áreas do conhecimento, pois, a 
momentos em que é preciso ter o domínio da área de exatas, a momentos 
em que é preciso ter aptidões na área de humanas, ao dar conselhos 
assume o papel de Psicólogo, quando realiza cálculos aplica os 
conhecimentos de engenharia, mas ao realizar planejamentos, analisar 
planilhas e organizar documentos incorpora a figura de Administrador, os 
conhecimentos sobre Normas, Leis e Decretos, se transforma em 
conhecedor do Direito, ao realizar treinamentos, cursos e palestras se 
torna Professor, ao prestar atendimento a uma vítima de acidente é 
Socorrista, ao atingir seu maior objetivo, que é proporcionar que o 
colaborador e todos envolvidos, volte integro e saldável para sua casa, 
mesmo que isso não seja diretamente perceptível demostra a importância 
do papel da “D7 Consultoria”, fazendo a diferencia em suas vidas. 
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Segurança do Trabalho 

Para se ter mais clareza e iteratividade com o mercado, foi criado o Site 
“SEGURANÇA DO TRABAHO já” 

 

http://www.segurancadotrabalhoja.com.br 

Dentre os Serviços prestados temos: 

eSocial 

O eSocial é um projeto do governo federal, 
instituído pelo Decreto nº 8.373, de 11 de 
dezembro de 2014, que tem por objetivo 
desenvolver um sistema de coleta de informações 
trabalhistas, previdenciárias e tributárias, 
armazenando-as em um Ambiente Nacional 
Virtual, a fim de possibilitar aos órgãos 

participantes do projeto, na medida da pertinência temática de cada um, a 
utilização de tais informações para fins trabalhistas, previdenciários, fiscais 
e para a apuração de tributos e da contribuição para o FGTS. 

Esse é o Carro Chefe da “D7 Consultoria”. 

É onde se tem a iteração entre a Gestão Contábil (Recursos Humanos) e a 
Segurança do Trabalho, possibilitando trabalhar com todos os eventos dessa 
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nova e fantástica ferramenta de gestão, criada pelo Governo Federal 
Brasileiro. 

A “D7 Consultoria” está preparada para atender sua empresa com todos os 
eventos de Recursos Humanos e de Segurança do Trabalho. 

 

Palestras e Treinamentos Motivacionais – 
SIPAT (Semana Interna de Prevenção de 
Acidentes) 

A “D7 Consultoria” criou uma metodologia 
própria para suas Palestras e Treinamentos. 

São Treinamentos obrigatórios, para o eSocial e 
outros, em que a D7 Consultoria ministra, quando 

não, terceiriza com nossos parceiros, rigorosamente selecionados: 

 NR-5 - COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES (CIPA); 

 NR-6 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI; 

 NR-7 - PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE 
OCUPACIONAL; 

 NR-9 - PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS; 

 NR-10 - SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM 
ELETRICIDADE; 

 NR-11 - TRANSPORTE, MOVIMENTAÇÃO, ARMAZENAGEM E 
MANUSEIO DE MATERIAIS  

 NR-12 - SEGURANÇA NO TRABALHO EM MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS; 

 NR-13 - CALDEIRAS, VASOS DE PRESSÃO E TUBULAÇÃO; 

 NR-15 - ATIVIDADES E OPERAÇÕES INSALUBRES; 
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 NR-17 – ERGONOMIA; 

 NR-18 - CONDIÇÕES E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO NA 
INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO; 

 NR-19 – EXPLOSIVOS; 

 NR-20 - SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO COM INFLAMÁVEIS E 
COMBUSTÍVEIS; 

 NR-22 - SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL NA MINERAÇÃO; 

 NR-23 - PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS; 

 NR-26 - SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA; 

 NR-29 - NORMA REGULAMENTADORA DE SEGURANÇA E SAÚDE NO 
TRABALHO PORTUÁRIO; 

 NR-30 - SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO AQUAVIÁRIO; 

 NR-31 - SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO NA AGRICULTURA, 
PECUÁRIA SILVICULTURA, EXPLORAÇÃO FLORESTAL E 
AQUICULTURA; 

 NR-32 - SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO EM SERVIÇOS DE 
SAÚDE; 

 NR-33 - SEGURANÇA E SAÚDE NOS TRABALHOS EM ESPAÇOS 
CONFINADOS; 

 NR-34 - CONDIÇÕES E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO NA 
INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO, REPARAÇÃO E DESMONTE NAVAL; 

 NR-35 - TRABALHO EM ALTURA; 

 NR-36 - SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO EM EMPRESAS DE 
ABATE E PROCESSAMENTO DE CARNES E DERIVADOS. 
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Vídeos 

A “D7 Consultoria” publicou centenas de Aulas, Palestras e Treinamentos 
na Plataforma de Vídeos YOUTUBE, listados abaixo alguns, que se 
destacam: 

 
https://youtu.be/A26sWupQd3Q 

Apresentação. 

 
https://youtu.be/XFAeI1109O8 
CIPA - Segurança do Trabalho. 

 
https://youtu.be/BloghOzn1PA 

NR 10 - Aula 01 de Segurança do 
Trabalho. 

 
https://youtu.be/phYuDcEn3F4 

SESMT - Segurança do Trabalho. 
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O Que Oferece 

A ”D7 Consultoria” oferece, também: 

NR 09 – PPRA Programa de Prevenção de 
Riscos Ambientais 

A Norma Regulamentadora NR-9 estabelece a 
obrigatoriedade de elaboração e implementação, 
por parte de todos os empregadores e instituições 
que admitam trabalhadores como empregados, do 
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - 

PPRA, visando a preservação da saúde e da integridade dos trabalhadores, 
através da antecipação, reconhecimento, avaliação e consequente controle 
da ocorrência de riscos ambientais existentes ou que venham a existir no 
ambiente de trabalho, tendo em consideração a proteção do meio ambiente 
e dos recursos naturais. 

LTCAT - NR 15 - Laudo Técnico de Condições 
Ambientais de Trabalho 

Sendo complementar ao PPRA, o LTCAT é 
obrigatório para o eSocial pois contém análise das 
atividades desempenhadas na empresa e que serão 
enviadas ao eSocial para cumprir o exigido no PPP 
– Perfil Profissiográfico Previdenciário. 

 

 



9 

 

Danilo Sanches - D7 CONSULTORIA 
http://www.d7consultoria.com.br 

CNPJ: 09.490.457/0001-04, CRECI: 190976F,  CREA: 0601957780, CRC: SP-310992 
Rua Almada, 64, Jardim Santo Alberto, Santo André, SP, CEP 09260-420 (sede própria) 

Fones: (11) 5514-3856 e (11) 99185-0400 

PPP – Perfil Profissiográfico Previdenciário 

O Perfil Profissiográfico Previdenciário-PPP 
constitui-se em um documento histórico-laboral do 
trabalhador que reúne, entre outras informações, 
dados administrativos, registros ambientais e 
resultados de monitoração biológica, durante todo 
o período em que este exerceu suas atividades na 

respectiva empresa.  

NR 07 – PCMSO (Programa de Controle 
Medico e Saúde Ocupacional 

Previsto pela NR 7, o PCMSO especifica quais são 
os procedimentos e condutas na área de SST a 
serem implantados pela empresa. Ele estabelece 
uma rotina de controle da saúde física e mental dos 
trabalhadores, sendo utilizado como uma forma de 

rastrear e diagnosticar precocemente os possíveis danos à saúde do 
empregado. Seus insumos são aproveitados pela Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes (Cipa) para criação de políticas preventivas cada 
vez mais eficazes. 

Treinamento de NR 35 - Curso para Trabalhos 
em altura 

De extrema importância na construção civil, a 
norma que regula a questão do trabalho em altura 
NR 35, que é toda atividade executada acima de 
dois metros, onde haja risco de queda. Ela 
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estabelece os requisitos mínimos e as medidas de proteção para este tipo de 
serviço. 

Treinamento de NR 18 - Integração/ 
Treinamentos/Curso para operador de Balancin 
/ Montagem de Andaimes 

O treinamento da NR-18 na “D7 Consultoria” tem 
uma carga horária que varia entre 4 a 6 horas. 

O treinamento é realizado de acordo com a 
obrigatoriedade dos itens 18.6.21- 18.28.2 – 18.37.7.4 – 18.14.2.1. 

A intenção do treinamento é tratar de conteúdos e instruções que visam 
garantir a execução das atividades dos trabalhadores da construção civil 
com segurança, evitando assim acidentes durante o expediente de trabalho. 

O treinamento da NR-18 da “D7 Consultoria” traz o seguinte conteúdo 
programático: 

 Informações sobre as condições e meio ambiente de trabalho; 

 Riscos inerentes a sua função; 

 Uso adequado dos Equipamentos de Proteção Individual – EPI; 

 Informações sobre os Equipamentos de Proteção Coletiva – EPC, 
existentes no canteiro de obra.  

NR 05 - CIPA Eleição e Curso para Cipeiros 

 É responsabilidade de a empresa promover 
treinamento para os membros da CIPA, titulares e 
suplentes, antes da posse. No  primeiro mandato 
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deve ser realizado no prazo máximo de trinta dias, contados a partir da 
data da posse. 

 O treinamento para a CIPA deverá contemplar, no mínimo, os 
seguintes itens: 

 Estudo do ambiente, das condições de trabalho, bem como dos riscos 
originados do processo produtivo; 

 Metodologia de investigação e análise de acidentes e doenças do 
trabalho; 

 Noções sobre acidentes e doenças do trabalho decorrentes de 
exposição aos riscos existentes na empresa; 

 Noções sobre a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida – AIDS, e 
medidas de prevenção; 

 Noções sobre as legislações trabalhistas e previdenciária relativas à 
segurança e saúde no trabalho; 

 Princípios gerais de higiene do trabalho e de medidas de controle dos 
riscos; 

 Organização da CIPA e outros assuntos necessários ao exercício das 
atribuições da Comissão. 

N06 - Treinamento de Uso e Conservação de 
EPIs 

No Treinamento de Uso e Conservação de EPIs os 
trabalhadores recebem orientações quanto ao uso, 
conservação e higienização dos EPIs utilizados em 
cada função. O público-alvo do Treinamento de 
Uso e Conservação de EPIs são os trabalhadores 
de áreas operacionais das empresas. 
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A “D7 Consultoria”, em seu conteúdo do Treinamento de Uso e 
Conservação de EPIs, ensina as responsabilidades, controle e distribuição 
de EPI’s, limpeza e higienização de  EPI’s de uso pessoal, Equipamentos de 
uso pessoal de uso Permanente, etc. 
O Treinamento de Uso e Conservação de EPIs tem como objetivo orientar e 
treinar o trabalhador sobre informações básicas do uso do EPI, visando 
também servir de material didático de apoio para os empregadores 
atenderem as normas - NR 6 e NR 1. 
O Treinamento de Uso e Conservação de EPIs deve ser realizado 
periodicamente sempre que necessário. 

NR 26 - Implantação de Sinalização 

A sinalização de segurança é regulamentada 
pela norma NR 26. Ela determina as cores corretas 
para cada tipo de sinalização, que devem ser 
utilizadas em qualquer ambiente que oferecer risco 
à integridade física do trabalhador. 
Para garantir que a sinalização tenha eficiência, as 
placas devem ter um posicionamento estratégico 

nas áreas, ficando visíveis a todos e evitando que atrapalhem a rotina de 
trabalho ou causem distrações. 
Os pictogramas, as placas de indicação de EPIs, placas de identificação de 
extintores ou mangueiras, pictogramas com rotas de fuga, placas de 
proibição de fumar, correr ou outras informações importantes são alguns 
dos exemplos de sinalização. 
Elas servem para promover a segurança e o bem-estar dos trabalhadores nos 
ambientes laborais, assim como informar aos visitantes quais os caminhos e 
riscos ao percorrer as dependências da empresa e outras informações 
importantes. 
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AVCB - Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiro 

O laudo avcb, conhecido como o Auto de Vistoria 
do Corpo de Bombeiros, é basicamente um 
documento elaborado pelo Corpo de Bombeiros, o 
qual atesta que uma vistoria foi feita e que 
determinada edificação atende a todos os critérios 
de segurança e prevenção contra incêndio. 
Adquirir com sucesso um laudo avcb é necessário 

que o imóvel atenda a um conjunto de medidas (estruturais, técnicas e 
organizacionais) criadas para garantir um nível elevado de proteção à 
integridade do imóvel e daqueles que nele estão. 

Diferenciais 

Para se ter sinergia entre a Construção Civil e a Segurança do Trabalho foi 
criado o Site “PCMAT” 

 

http://www.pcmat.com.br 

Onde se obtém um resumo deste serviço que a “D7 Consultoria” é 
especializada, dando origem a todos os outros trabalhos de Segurança do 
Trabalho em uma Obra. 

Cartilha SESMT  

A “D7 Consultoria” preparou uma Cartilha para ser 
seguido em nossa gestão de segurança do Trabalho. 
Nela se tem tudo sobre o assunto. Baixe agora, em: 

http://www.segurancadotrabalhoja.com.br/sesmt.pdf 
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Serviços de Engenharia 

Para se ter mais clareza e iteratividade com o mercado, foi criado o Site “D 
SANCHES ENGENHARIA” 

 

http://www.dsanchesengenharia.com.br 

CONSTRUÇÃO CIVIL COM SEGURANÇA DO TRABALHO 

A "D7 Consultoria" é uma empresa de consultoria que, ao longo do tempo 
vem se aprimorando no setor de administração e gerenciamento de obras 
da Construção Civil e se destacando na Segurança dos Trabalhos, dando 
todo apoio a seus Clientes e Obras. 

POR QUE CONTRATAR UMA CONSULTORIA? 

1) REDUÇÃO DE CUSTOS - Não existem vínculos empregatícios entre a 
Empresa Contratante e a Profissionais envolvidos na Consultoria, 
por ser um Contrato Jurídico, por prazo determinado, minimizando 
custos com encargos sociais; 

2) VELOCIDADE - Em vez de aprender por tentativa e erro, a Empresa 
Contratante reduz o tempo de implantação e execução dos 
trabalhos contatando a Consultoria que já adquiriu experiência no 
assunto; 
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3) ISENÇÃO - Uma Visão externa dos Consultores para contrapor ou 
validar visões internas. 

POR QUE CONTRATAR A "D7 CONSULTORIA"? 

1) RESPONSABILIDADE E CAPACIDADE - Administrada pelo Engenheiro 
Danilo Sanches, com CREA ativo, significando responsabilidade 
técnica, civil e criminal em suas obras. Professor nas matérias: 
"Estruturas de Concreto" e "Estruturas Metálicas" na Faculdade 
Anhanguera, além de ser Pós-Graduado em Administração de 
Empresas, atribuindo, assim, capacidade técnica; 

2) EXPERIÊNCIA - Diversas obras realizadas na Grande São Paulo e no 
Interior; 

3) SEGURANÇA - A D7 Consultoria trabalha voltada a segurança do 
trabalho, com emissão de PCMAT (http://www.pcmat.com.br), para 
obras com mais de 20 funcionários, no pico, PPRA e outros 
documentos necessários para garantir segurança, evitando qualquer 
acidente de trabalho. 

4) MÃO DE OBRA - Mão de Obra especializada em cada setor da obra 
com empreiteiros e subempreiteiros selecionados. 

5) TRIBUTAÇÃO - A "D7 Consultoria" está em dia com todos os Tributos 
e Encargos Sociais (INSS, FGTS, IR, ISS, etc...), Federais, Estaduais e 
Municipais, evitando surpresas desagradáveis para nossos Clientes, 
pois, o não recolhimentos destes encargos pode acarretar a cobrança 
para quem contratou os serviços.  

Portanto, estamos preparados para lhe atender com Competência e 
Responsabilidade. 
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Quadro de Profissionais 

Danilo Sanches - Engenheiro Civil e Segurança do 
Trabalho 

http://www.engenheirodanilo.com.br 

O Engenheiro DANILO SANCHES construiu uma carreira 
consistente e sólida, buscando o aprimoramento incessante. 
Especializado no PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS 
RESIDENCIAIS, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, bem como, 
REFORMAS E CONSULTORIAS, Além de sólidos conhecimentos em 
informática. 
CREA sempre ATIVO com Visto em todo o Brasil.  
Como se não bastasse, é especializado em ENGENHARIA DE 
SEGURANÇA DO TRABALHO pela UNICAMP. 

 

Este Portfólio se encontra para ser baixado, pela internet, em 
http://www.engenheirodanilo.com.br/portfolio.pdf 

 


