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Qualidade, Meio Ambiente, Segurança e Saúde Ocupacional 
 
 

A Falcão Bauer, empresa que visa a excelência e a confiabilidade na prestação de 
serviços, ao integrar os Sistemas de Gestão da Qualidade, Meio Ambiente, Saúde 
Ocupacional e Segurança a sua estratégia empresarial, confirma que seus princípios 
estão fundamentados no desenvolvimento sustentável, no respeito à sociedade e ao 
meio ambiente. 
Sua Direção está comprometida com a melhoria contínua e estabelece objetivos e 
metas para o Sistema de Gestão Integrada, que são mensurados e analisados 
periodicamente, a fim de garantir o cumprimento de sua missão.  
 
 
Divisão De Meio Ambiente: Com a experiência adquirida ao longo dos anos em 
análises químicas e ensaios físico-químicos, desenvolvemos também serviços voltados 
para o controle da qualidade do Meio Ambiente, segmento que cresce em importância 
a cada dia nas empresas. Para assessorar essas empresas, seguindo os mais rígidos 
padrões ambientais e ecológicos, a Falcão Bauer presta serviços de consultoria em 
engenharia, geologia e análises ambientais. 
 
 

Grupo Falcão Bauer 



 

O Instituto Falcão Bauer da Qualidade (IFBQ), é um organismo brasileiro sem fins lucrativos, que 
atua na área de certificação de Produtos e Sistemas de Gestão. 
 

Em nossa expansão constituímos base e parcerias comerciais com organismos internacionais e 
somos acreditados pelo Inmetro para diversas certificações de produtos e sistemas. 
 

Somos uma das primeiras certificadoras de produtos no Brasil. Nossos clientes estão em todo 
território nacional, assim como no exterior, em países da Ásia, Europa, Américas do Norte, 
Central e Sul. 
 

A marca IFBQ está presente no dia a dia dos consumidores brasileiros, garantindo a qualidade dos 
produtos e serviços, principalmente no que se refere a segurança, a saúde e a preservação do 
meio ambiente. 

Instituto Falcão Bauer da Qualidade 

Certificação. Selo Ecológico. 

Auditorias. Certificação da Acessibilidade 

Academia (Treinamentos). Avaliação do Ciclo de Vida. 

Diagnóstico. Verificação de Teor de Compostos 
Orgânicos Voláteis. 

Verificação de Teor de Compostos 
Orgânicos Voláteis.  

Sustentabilidade Condominial 

Ecolabel Brasil. 



 

• Especialização Técnica: Com uma equipe altamente especializada, a Falcão Bauer 
oferece todo suporte necessário antes, durante e depois da certificação inicial.  

 
• Apoio Logístico. Através de “pool” administrativo com atividades exclusivamente 

dirigidas para organização da logística dos processos de certificação de seus 
clientes, a Falcão Bauer garante os melhores custos e o máximo de agilidade para 
seus clientes.  

Atendimento 



Estrutura Laboratorial Própria. A estrutura de laboratórios Falcão Bauer é reconhecida por 
sua excelência. 
 

Laboratórios de Ensaios Mecânicos. 
Laboratório de Polímeros. 
Laboratório de EPI (Equipamentos de Proteção Individual). 
Laboratório de Calibração (Metrologia). 
Laboratórios de Análises Químicas (Industrial, Metais, Orgânico, Tintas e Revestimentos, 
Química Fina, Microbiologia, Químico Têxtil). 
Laboratório de Bens de Consumo. 
Laboratório Elétrico. 

 
 

Estrutura laboratorial 



Selo Ecológico Falcão Bauer Selo Ecológico Falcão Bauer Selo Ecológico Falcão Bauer Sustentabilidade 

• Selo Ecológico Falcão Bauer - Certificação voluntária de produto, acreditada pelo 
INMETRO e destinada a demonstrar o diferencial ecológico do produto determinado 
pelo fabricante ou solicitante da certificação.  
 
 
 
 
 
 
 

• Ecolabel Brasil - É um programa de Rotulagem Ambiental baseado na Norma ISO 
14024. 

 
 

 



Selo Ecológico Falcão Bauer Selo Ecológico Falcão Bauer Selo Ecológico Falcão Bauer Sustentabilidade 

• Sustentabilidade Condominial - Trata-se de uma certificação voluntária que visa 
gerar economia e qualidade de vida para os moradores e usuários dos 
condomínios. 
 
 
 
 
 
 
 

• Certificação da Acessibilidade - É um processo de certificação voluntário que visa 
garantir a adequação de edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos 
à norma ABNT NBR 9050. 

 
 

 



Selo Ecológico Falcão Bauer Selo Ecológico Falcão Bauer Selo Ecológico Falcão Bauer Sustentabilidade 

• Avaliação do Ciclo de Vida - É uma técnica para avaliação dos impactos ambientais 
associados a um produto, serviço ou atividade, ao longo de seu ciclo de vida (do 
berço ao túmulo). 
 
 
 
 
 
 

• Verificação de Teor de Compostos Orgânicos Voláteis - Validação de que o produto 
atende os requisitos de limite de emissão de Compostos Orgânicos Voláteis 
(COV’s), e com isso, contribui para reduzir a quantidade de contaminantes do ar 
interno que sejam prejudiciais ao conforto e bem-estar dos instaladores e 
ocupantes. 

 
 

 



Selo Ecológico Falcão Bauer Selo Ecológico Falcão Bauer Selo Ecológico Falcão Bauer Sustentabilidade 

• Verificação de Conteúdo Reciclado - Avaliação de produtos feitos a partir de materiais 
reciclados pré-consumo e/ou pós-consumo. 
 
 
 
 
 
 

• Verificação de Material Regional - Validação de que os materiais que compõe o 
produto final foram extraídos e manufaturados na região. 

 
 

 



Conheça alguns clientes do IFBQ  



Alexandre Xavier - Gerente Comercial 

alexandre.xavier@falcaobauer.com.br 

Tel: (11) 3611-1729 – Ramal: 364 

 

Marina Nomura- Gestora de Negócios 

marina.nomura@falcaobauer.com.br 

Tel: (11) 3611-1729 – Ramal: 407 

 

Liliane Almeida – Desenvolvimento de Negócios 

laalmeida@falcaobauer.com.br 

Tel: (11) 3611-1729 – Ramal: 348
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