Qual a justificativa de cobrar do
mercado a certificação Qualinstal?

1a distribuidora
de GLP
do país

Maior empresa
nacional do
segmento
de distribuição
em combustível.

Maior provedor
de
armazenagem
para granéis
líquidos do Brasil

Uma das maiores
empresas do
Brasil no ramo
químico, atua
também em mais
de 40 países.

Posicionada
entre as 10
maiores redes
de drogarias do
Brasil.

A Brasilgás lançou o
“PROJETO REDENÇÃO”,

Nasce a EMPRESA
BRAZILEIRA DE GAZ
A DOMICÍLIO LTDA.,
a primeira distribuidora
de gáz engarrafado
do Brasil.

A Ultragaz cria o
“ESFORÇADINHO”,
e sua primeira
logomarca.

A nova Ultragaz.
Resgate do ícone
Humano.
Líder nacional na
distribuição de GLP.

A Ultragaz cria
o sistema de entrega
automática e consagra
o slogan:

Aquisição
da marca Brasilgás.

• Seviço
• Padrão internacional
Expertise Brasil
• Inovação
• Rigoroso Controle
de Qualidade
• Pioneirismo

Lançamento
do ULTRASYSTEM –
A melhor solução
energética para a
indústria e o comércio.

A Ultragaz adquire
as operações
de GLP a granel
da Repsol no Brasil.
Novo posicionamanto

• Referência
para o setor
• Padrão internacional na
distribuição de GLP.
• Top of Mind
• Eleita uma das 150
melhores empresas
para se trabalhar

Líder de
mercado
23,1% M.
Share

3.603
funcionários

21 Bases
de estocagem
e distribuição

1,7 milhão de
toneladas/ano
de GLP
distribuído

Primeira
empresa de
GLP do Brasil

17 Bases
de Produção

Mais de
11 milhões
de domicílios
atentidos

Cerca de
50.000 clientes
empresariais

Mais de
5000
Revendas

Frota com
374 veículos
próprios

(entre empresarial
e domiciliar)

Faturamento:
mais de
R$ 4,5 bilhões
em 2015

A marca do
Botijão Azul

Maior
distribuidora de
GLP do Brasil e
uma das maiores
distribuidoras
independentes do
mundo em termos
de volume
vendido

Qual a justificativa de cobrar do
mercado a certificação Qualinstal?

O SISTEMA - Objetivos
Estabelecer um Sistema de Avaliação da Conformidade de Empresas Instaladoras e Instalações de acordo com suas
especialidades técnicas e características específicas de mercado;
Abordar aspectos técnicos específicos das instalações nas especialidades elétricas, hidro-sanitárias, gases combustíveis, sistemas de
prevenção e combate a incêndio e telecomunicações;

Definir requisitos de qualificação para que as empresas instaladoras que consideram aspectos de gestão da
qualidade, de saúde e segurança e de meio ambiente;
Estruturar níveis distintos de qualificação passíveis de serem aplicados em qualquer empresa instaladora, independentemente do seu
tamanho ou tipo de atividade;

Determinar mecanismos para identificação da conformidade das instalações, privilegiando segurança dos
consumidores e da sociedade;
Garantir o nível de qualidade dos serviços de instalação através de auditorias periódicas e monitoramento de mercado;
Ampliar a competitividade das empresas instaladoras através da evolução de boas práticas e melhoria da gestão organizacional;
Viabilizar o aumento de produtividade da cadeia da construção civil predial e de infra estrutura.

Qualinstal

Processo de Certificação

Módulo 1

Módulo 2

4 meses

Módulo 1 - Apresentação
dos requisitos técnicos,
estrutura de
documentação e
planejamento para
implantação nas empresas.

simulação

Simulação
in loco

Feed-Back

Auditoria

Certificação

4 meses

Módulo 2 - Complementação dos
requisitos técnicos, da estrutura de
documentação e do planejamento para
implantação nas empresas
• Análise dos primeiros requisitos
implementados e de dúvidas.

Simulação de implantação real dos
requisitos nas empresas, workshops
e exercícios de fixação dos conceitos
e requisitos técnicos.

Benefícios
Empresa

Sociedade

Contratante

Redução de custos

Segurança

Evolução de Mercado

Aumento na Qualidade

Satisfação

Segurança e Qualidade

Maior Gestão

Confiança

Crescimento contínuo e
sustentável

Obrigado

Caio César Indalécio Santos

