


A MISSÃO da BMP AMBIENTAL é 
ser uma empresa capaz de 
produzir impacto positivo em 
seus colaboradores, em seus 
clientes, na sociedade e no meio 
ambiente por meio de ações 
éticas e responsáveis. 

MISSÃO



A VISÃO da BMP AMBIENTAL 
é a de ser uma empresa capaz 
de gerar soluções criativas e 
tangíveis, apoiadas nos 
princípios de governança e 
sustentabilidade 
socioambiental.

VISÃO



Competência 

Nossos Valores

Satisfação 
do cliente 

Qualidade 
técnica 

Respeito Ética

Perseverança Proatividade Sustentabilidade Transparência Aprimoramento
constante



Quem Somos
A BMP é uma empresa brasileira, formada 
em 2009, que inicialmente oferecia 
somente serviços de geotecnologia. Em 
2017, com a entrada de novos sócios, a 
empresa incorporou em seu portfólio 
atividades relacionadas ao licenciamento 
ambiental e implementação de projetos 
ambientais de empreendimentos onshore
e offshore, passando a ser denominada 

BMP AMBIENTAL.



A empresa é formada por profissionais 
experientes e aptos a realizar, de forma 
diligente, trabalhos de todos os portes. 
Com um perfil multidisciplinar, a 
BMP AMBIENTAL agrega, sempre que 
necessário, consultores independentes, 
empresas parceiras e instituições de 
pesquisa, de forma a atender demandas 
específicas de projetos especiais.

A BMP AMBIENTAL organiza-se, 
portanto, dentro dos princípios da 
economia colaborativa: mantém baixos 
custos fixos, apoia-se em parceiros 
complementares e mantém o foco no 
cliente, estabelecendo relacionamentos 
personalizados e de longo prazo.



A qualidade dos trabalhos já 
desenvolvidos pela BMP AMBIENTAL é 
reconhecida por seus clientes por 
oferecer soluções tangíveis para os riscos 
dos projetos, compromisso no 
atendimento dos prazos estabelecidos, 
precisão e elevado nível técnico dos 
produtos finais.



ANDREIA BENTES
Oceanógrafa | MSc. Em Geografia|

Especialista em Geologia e
Geofísica Marinha

20 Anos de Experiência

LUCIANA BARROS
Bióloga Marinha | 

Especialista em Gestão Ambiental
15 Anos de Experiência

MAURÍCIO NICODEMOS
Cartógrafo | 

Engenheiro de Produção
20 Anos de Experiência

A empresa é formada por três sócios, todos com 
mais de 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA em licenciamento 

ambiental e oriundos do mercado de consultoria.



BMP AMBIENTAL está localizada no 
centro da cidade do Rio de Janeiro, RJ, 
no coworking WeWork Carioca, próxima 
ao Aeroporto Santos Dumont, de 
estações de Metrô e do VLT.

Sendo membro do WeWork, a 
BMP AMBIENTAL também possui 
acesso 24/7 aos escritórios 
localizados nas cidades de São Paulo 
e Belo Horizonte e aos de outras 69 
cidades ao redor do mundo.

Além da localização privilegiada, a empresa 
dispõe de todos os recursos para um 
perfeito desempenho de suas atividades, 
como salas de videoconferência e estações 
de trabalho auxiliares.



A BMP AMBIENTAL organiza-se em quatro setores: 

Meio Ambiente

Geotecnologias

Sustentabilidade 

Consultoria Estratégica (Problem Solving)



Estudos Ambientais
(EIA/RIMA, PBA, RCA,

RAS, PCA, EAS, EIV) 

O Setor de Meio Ambiente oferece os seguintes serviços: 

Implementação de 
Planos, Programas e 
Projetos Ambientais 

Assessoria 
em assuntos 
regulatórios 

Projetos de P&D

Due Diligence
Ambiental

Auditorias 
Ambientais 



Implementação de soluções em Sistema Geográfico de 
Informações (GIS), tanto em ambiente corporativo quanto em 
ambientes baseados em nuvem (WebGIS).

O Setor de Geotecnologias oferece os seguintes serviços: 

Serviços de 
sensoriamento remoto

Cartografia 
Digital

Serviços de 
topografia

Levantamento e estruturação da coleta de dados geográficos 

Treinamento e 
consultoria

Análise e criação de Banco 
de Dados Geográficos

Projetos de P&D



O Setor de Sustentabilidade oferece os seguintes serviços: 

Atendimento aos requisitos das 
instituições financeiras nacionais 

e internacionais

Relatórios de 
Sustentabilidade padrão 

GRI

Relatórios de 
Conformidade



O Setor de Consultoria Estratégica (Problem Solving) oferece 
os seguintes serviços: 

Avaliação estratégica de riscos de 
curto, médio e longo prazo em 

todas as fases do projeto

Metodologia Ágil, baseada em 
pensamento crítico e criativo 

para solucionar desafios

Soluções criativas e 
customizadas baseadas em 

estratégias sustentáveis



Nosso Negócio

PROJETOS 
em andamento

PROPOSTAS
em negociação

2.9M

11

2020

9

1.1M



Nossos Números

FATURAMENTO

2017

945K

LUCRO 410K

2018

463K

227K

2019

837K

338K

2020

1.1M

-



Clientes que Confiam



www.bmpambiental.com.br +55 21 2151-1653 

Av. Almirante Barroso, 81, Sala 33B108. Centro, Rio de Janeiro, RJ. 20031-004

contato@bmpambiental.com.br


