
Ambipar adquire Professional Emergency Resouce Services 
nos Estados Unidos 

Empresa é especializada em atendimento L1 e possui 27 anos de know how 
em atendimento emergencial 

 

A Ambipar, líder em gestão ambiental, adquiriu 
a Professional Emergency Resource Services (PERS), empresa especializada 

em atendimento L1 localizada em Ogden, Utah, nos Estados Unidos.  Essa é a 21ª 
aquisição da companhia em um ano de IPO, dentro do plano de expansão global.  

Com 27 anos de know how acumulados em atendimentos de emergências L1, a Pers conta 
com um corpo técnico altamente qualificado de 44 profissionais 
multidisciplinares Hazmat, que atendem em mais de 200 idiomas. Sua central de emergência 
24 horas fica localizada no estado de Utah, nos Estados Unidos e atende a todos os países do 
mundo. Possui mais de 4 mil clientes por assinatura e em 2020 atendeu mais de 220 mil 
ligações. Com a aquisição a Ambipar se torna a primeira empresa “one stop shop” dos Estados 
Unidos passando a oferecer serviços de L1/L2/L3.  

A aquisição está em linha com o plano de expansão da Companhia na América do 
Norte, que passa a contar com 20 bases estrategicamente localizadas na região e 

com presença em 11 estados nos Estados Unidos.  

Para o COO da Ambipar, Dennys 
Spencer, a aquisição traz sinergias aos negócios. “A qualidade dos serviços de atendi
mento emergencial da Ambipar serão muito beneficiados com a incorporação da Pers. 
Agora, nos posicionamos no 

mercado como a única empresa capaz de gerenciar e operar de forma padronizada e com 
alto nível de qualidade suas operações da América do Norte, 24 horas por dia, 
7 dias por semana”, afirma.  

 A central de Emergência opera com um time técnico multidisplinar e especializado, 
com ferramentas de alta tecnologia em Geoprocessamento interligado com sistemas 
de bancos de dados relacionais e um Sistema de telefonia de última geração, que 
possibilita à Ambipar USA interligar os maiores especialistas em resposta a 
emergências do mundo, localizados nas mais de 200 bases operacionais em 18 

países.   

O Sistema de Comunicação possibilita interligar as centrais de atendimento na 
América Latina, America do Norte e Reino Unido, assegurando aos nossos clientes o 
mais alto nível de Segurança em todos os modais de transporte nacional e 

internacional de cargas perigosas e não perigosas.  

Sobre a Ambipar:  

Com sede em Nova Odessa, SP, a Ambipar é uma multinacional brasileira, com 
presença em 18 países da América do Sul, Europa, África, América do Norte e 
Antártida.  Formada pela Ambipar Environment e Ambipar Response, dois segmentos 
de referência no mercado de gestão ambiental, tem em seu DNA o comprometimento 



com as questões sustentáveis, trabalhando os Pilares ESG dentro de seus negócios e 

apoiando seus clientes.  

A Ambipar abriu capital em julho de 2020. Foi a primeira empresa de gestão ambiental 
a entrar na B3, a bolsa de valores do Brasil. Iniciou seu plano de expansão global 
antes mesmo do IPO e, desde então, busca crescimento orgânico e através de M&A. 
Após a abertura de capital, já foram 21 companhias adquiridas nos segmentos 
de Environment e Response. Também adquiriu dois negócios na área de software, 

reforçando sua atuação na gestão ambiental, garantindo um compliance efetivo, 
contando com tecnologia e inteligência artificial.  

Com diversas patentes registradas de produtos sustentáveis, promove a economia 
circular e auxilia empresas com a destinação correta de seus resíduos através do 
setor de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I). Dentre as principais 
inovações destacam-se o ECOSOLO um condicionador de solo produzido através de 
resíduos orgânicos e o ECOBASE, base para estradas e artefatos cimentícios para 
construção civil utilizando resíduos minerais oriundos da indústria de papel e celulose, 
bem como o COLLAGEN sabonete desenvolvido a base de colágeno do setor 

fármaco.   

Possui diversas certificações, dentre elas a ISO (9001, 14001, 45001, 22320), Sistema 
de Avaliação de Saúde, Segurança, Meio Ambiente e Qualidade (SASSMAQ) e segue 

os indicadores GRI (Global Reporting Initiative). Além disso, conquistou a 
certificação Together for Sustainability (TFS), participa do CEBDS (Conselho Empresarial 
Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável), entre outras. A organização é signatária do 
Pacto Global.  
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