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Nossa gente

distância. O mais velho conta para os colegas na creche
que a mamãe cuida dos peixinhos do fundo do mar e tem
orgulho disso!

5) Você gostaria de deixar alguma mensagem
para as mulheres que, assim como você, são
profissionais, mães e esposas?
A fonte de inspiração para conciliar tantas obrigações é a
sabedoria e a fé em Deus. Entretanto, nada é fácil: exige
empenho, perseverança, persistência, coragem e muito Amor.
AMO TUDO O QUE FAÇO!!!

Entrevista
Marilene Pereira Santos
Função: Supervisora de Mergulho Raso
Data de admissão: 24/05/2004

1) Há quanto tempo você atua na área do
mergulho? Como surgiu o seu desejo de atuar
nessa área?
Eu e meu irmão fomos criados pelo meu pai, pois minha
mãe adoeceu assim que eu nasci. Com isso, ele precisava
cuidar de nós três, sem ajuda de terceiros. Para cumprir
essa missão, ele pediu demissão do emprego e abriu uma
quitanda no quintal de casa, pois era a forma de ganhar
dinheiro e ficar perto de nós. Quando terminei o Ensino Médio,
consegui um emprego no shopping para ajudar o meu pai,
pois vivíamos com muita dificuldade numa comunidade.
Nesse período, eu também entrei na natação e participava
de várias competições. Por causa dessas competições,
ganhei uma bolsa para a faculdade de educação física, mas
mesmo assim não consegui pagar as mensalidades e tive
que desistir. Depois de um certo tempo, fui desligada do
shopping e não sabia o que fazer. Foi quando, dentro de um
ônibus, escutei uma moça falando que o namorado estava
fazendo um curso de mergulho e aquilo despertou a minha
atenção. Recebi a minha rescisão, busquei informações
sobre o curso, meu pai calculou quanto eu iria gastar para
pagar o curso com as passagens e percebemos que eu
tinha o valor exato para isso. Foi providencial! Assim, em
1998, eu entrei no curso de mergulho do SENAI e em maio
deste ano, completei 18 anos de atuação no mergulho, com
muito orgulho.

2) Você enfrentou alguma dificuldade de se
colocar no mercado pelo fato de ser mulher?
Como você se sente trabalhando em uma equipe
predominantemente masculina?
Pelo fato de ser mulher, algumas pessoas quiseram ajudar e,
na verdade, acabaram atrapalhando. Cuidados em excesso
foram gentilezas que não pude aceitar para não sofrer
preconceitos.

Festa Junina Niterói

A equipe de mergulho é predominantemente masculina e eu
iniciei com uma equipe de veteranos, com mais de 15 anos de
profissão, sem ninguém para me orientar. Essa situação exigia
de mim muito equilíbrio e eu buscava mostrar aos colegas de
trabalho que não tinha “corpo mole” que eu podia somar. Até
hoje tenho muita atenção em cumprir minhas tarefas e ser uma
presença de valor. O sucesso do nosso trabalho depende do
nosso empenho e precisamos estar preparados para que ele
seja feito com qualidade e atenção, para que o time opere em
condições seguras ao longo dos 14 dias de confinamento.

No dia 23/06/2017, Elizabeth Souza organizou uma festa
Junina para os funcionários do escritório de Niterói. Cada
funcionário fez a sua contribuição, trazendo comidas
típicas para o Arraiá. Foi uma noite farta e animada, com
danças, quadrilha, quitutes e muita diversão.

3) Há quanto tempo você está na Sistac? O que
te faz escolher a nossa empresa para trabalhar?
Estou na Sistac há 13 anos. Tenho orgulho de fazer parte deste
grupo, porque a história da Sistac é muito bonita, merecia
ser contada, para todos os recém-chegados. Me admiro
com a quantidade de pessoas comprometidas com as quais
trabalhamos.

4) Como você lida com a distância da família
durante uma quinzena? E de que forma você
concilia maternidade e profissão?
Minha vida tem todo um
contexto que explica
essa batalha. Foi uma
grande
oportunidade
para toda a minha família
e eu tenho fé e me
alimento com coragem
para seguir em frente.

Prêmio Chevron
No dia 09/05/2017, a SISTAC recebeu o prêmio de HSE
2016 da cliente Chevron, durante o evento anual Chesm
Contractor Forum, em função da inexistência de desvios
e acidentes nas operações de Escalada.

A premiação ocorreu na sede da Chevron no Rio de
Janeiro e o prêmio foi entregue pelo Brice Debnam,
Supply Chain Manager. Esse reconhecimento deve-se
à nossa estratégia de investimento em treinamentos,

Aproveito e valorizo
muito a minha folga com
as crianças. Trabalho
com eles a questão da

disciplina operacional e forte cultura em HSE. Construir
relações duradouras com nossos clientes é um dos
valores para a SISTAC.

Na foto acima, da esquerda para a direita: Mike Wilcock, Marine
Engineer, Leonardo Mello, Gerente de Escalada e Brice Debnam, Supply
Chain Manager.

Você sabe o que é Pull-in/Pull-out?

Por dentro da Sistac

Pull-in/Pull-out é o processo de conexão e desconexão final

O processo de Pull-in é conduzido por duas equipes, uma

dos risers ou umbilicais em uma plataforma de produção de

delas atuando no deck da plataforma para fazer a conexão

petróleo offshore.

mecânica do riser à plataforma, e uma equipe de mergulho,
que dá suporte submarino à operação. A equipe é formada

Performance Operacional
Meta

Mês

Sistac Vitória - Performance

Média

Meta

Mês

por engenheiros, supervisores, operadores de guincho e

no inlet da plataforma, ou seja, na conexão da plataforma que

auxiliares, além de toda estrutura administrativa que dá o

ancora e recebe o riser. O riser é um tubo (que pode ser flexível

suporte à operação em terra.

ou rígido) e sua principal função é conduzir o petróleo produzido

Em 2017 as embarcações Sistac Vitória e Sistac Esperança iniciaram o ano com uma excelente performance, conforme os
gráficos abaixo que demonstram o percentual de operacionalidade das embarcações.

Sistac Esperança - Performance

Consiste em fazer a conexão da terminação do riser ou umbilical

Média

nos poços submarinos até a plataforma que flutua acima da

A SISTAC assinou um contrato recentemente com a Petrobras

área de produção. Nesta plataforma, o petróleo é separado das

para ser o principal fornecedor deste tipo de serviço pelos

impurezas que costumam vir com ele, e depois é enviado para

próximos anos. Isso significa que a cada nova plataforma

as refinarias através dos navios petroleiros.

que entrará em operação a partir deste ano, a Sistac será
responsável por conectar os risers e umbilicais.

ETAPAS DO PULL-IN:
1. Transferência do riser e assentamento no
suporte
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2. Instalação de hang-off
Instalação de estrutura bi ou tri partida, para fixar o riser ao suporte.

O riser é suspenso pelo guincho da plataforma e encaixado
mecanicamente no suporte da plataforma, popularmente
chamado de boca de sino (ou no turret quando a plataforma
possuir este tipo de conector).

Panorama do mercado
Novos Contratos

tecnologias, relacionamentos e oportunidades no setor de
Petróleo e Gás Natural.

Recentemente, a SISTAC fechou um contrato de mergulho para
apoio às operações de pull-in/pull-out na MV-26, da Modec. É

Quem vende na SISTAC?

um contrato relevante, com duração de aproximadamente 30
dias, e significou vencer importantes concorrentes com contrato

A SISTAC conta com um time multifuncional para compor a

vigente junto à Modec.

sua estratégia de vendas. RH, compras, operações, finanças,
SMS, logística e diversos setores da empresa participam da

Novos Projetos

construção das propostas comerciais e na implementação

Diante do ótimo desempenho da SISTAC no projeto de

dos projetos. Esse modelo de trabalho permite adotarmos

desenvolvimento tecnológico em parceria com o SENAI

uma

e Shell na Bahia, fomos convidados para um novo projeto

desenvolvimento de soluções para o cliente.

visão

sistêmica

e

sermos

mais

assertivos

no

de desenvolvimento de tecnologia. Estes projetos de
pesquisa e desenvolvimento são muito importantes para a

Nas últimas conversas com clientes atuais e potenciais, foram

companhia e receber um convite deste tipo é um privilégio

destacados alguns comportamentos e atitudes de membros

para o reconhecimento do esforço da SISTAC para manter-se

de várias áreas da SISTAC. Alguns profissionais foram

atualizada em tecnologias .

muito elogiados e algumas áreas receberam feedbacks de
oportunidades de melhoria. Por isso é importante lembrar

Participação em feiras e eventos

que, mesmo tendo uma equipe dedicada às atividades

A SISTAC participou da última OTC – Offshore Technology

comerciais, todos somos peças importantes na venda!

Conference em Houston, EUA, a feira de tecnologia mais

Quando cada um dá o seu melhor, quando o cliente tem seu

importante do mundo no setor de Petróleo e Gás Natural.

problema resolvido, quando os prazos são cumpridos ou até

Representada pelo CEO, Felipe Gutterres, e pelo diretor

mesmo antecipados e quando o serviço é de alta qualidade,

comercial, Marcos Passos, a SISTAC reforça seu compromisso

reforçamos os pilares de valor da companhia, fortalecendo

e empenho para manter-se à frente na busca por novas

as relações comerciais e parcerias duradouras.

3. Desmontagem da lingada

4. Instalação de spool

Remoção das conexões, cabos e equipamentos utilizados no
içamento do riser.

Fixação do spool de fechamento a linha recém-assentada.

Projeto Eficiência
“O Projeto Eficiência tem

Entrevista

a Meta de alcançar uma
redução superior a
R$ 3 milhões em 2017.”

Com Marcelo Desterro

Caminhos de Futuro

Marcelo Desterro

Segurança
Febre Amarela
A febre amarela é uma doença infecciosa causada por vírus,
não contagiosa (não transmitida por contato direto nem
através de objetos contaminados) e prevalente nas áreas de

Vale lembrar que a vacina apresenta efeitos colaterais e não

florestas tropicais da América do Sul e África. O vírus pode

é recomendada para crianças menores de 9 meses, idosos

ser transmitido para humanos através de alguns gêneros de

acima dos 60 anos, gestantes, portadores de doenças graves

mosquito, em especial o Aedes aegypti, e se disseminar das

e pessoas imunodeprimidas, exceto em casos específicos.

áreas rurais para as áreas urbanas. Este mosquito também é

Por estes motivos, não é recomendada a vacinação para toda

responsável pela transmissão da dengue, zika e chikungunya.

a população brasileira.

1) A Sistac está promovendo uma série de iniciativas,
dentre elas o Projeto Eficiência. Nos conte sobre
esse projeto.

onda já está em curso e a 2ª onda começará no segundo

Em 2016 construímos o chamado Caminhos de Futuro, que

Além disso, o Projeto Eficiência está subdividido em núcleos,

icterícia (pele com coloração amarelada) e, nos casos mais

nada mais é do que o planejamento estratégico que a SISTAC

cada qual com um responsável que faz o acompanhamento

graves, sangramentos importantes e falência renal e hepática.

deve perseguir para melhorar mais e mais. Em particular,

mensal da evolução das iniciativas que são operacionalizadas

A grande maioria dos casos se recupera em até 4 dias, porém

o Projeto Eficiência é uma das muitas iniciativas deste

pelos donos de pacotes, que é um agrupamento de custos e

a doença pode levar ao óbito.

“Caminhos de Futuro”.

despesas com características semelhantes.

semestre de 2017.

doença, não sendo mais necessária dose de reforço.

Os sintomas frequentes são: febre, dor de cabeça, dor no
corpo e enjoo. Podem surgir também sangramento nasal,

Atualmente, não há cura para a doença,
apenas tratamento para os sintomas.
Sendo assim, a prevenção continua sendo
a melhor ferramenta que temos.

A vacinação contra a febre amarela é a forma mais eficaz de
O objetivo principal do Projeto Eficiência é buscar otimizar o

O Projeto Eficiência tem a meta de alcançar uma redução

prevenção. Ela é realizada para os residentes em locais de

uso dos recursos da empresa através de:

superior a R$ 3 milhões em 2017.

risco ou para aqueles que irão viajar para esses destinos, com

•
•

pelo menos 10 dias de antecedência.

consumo consciente dos insumos;
busca por melhores fornecedores com preços mais
competitivos;

•

reflexão

das

formas

como

as

atividades

são

desempenhadas atualmente.
O Projeto Eficiência tem como foco os nossos Custos e
Despesas, exceto custos e despesas associados a pessoal.

3) Como os colaboradores podem contribuir para
este projeto?
É importante destacar que o Projeto Eficiência é uma iniciativa
de todos os colaboradores da SISTAC. Cada qual, em sua

Desde abril de 2017, o Ministério de Saúde do Brasil passou a
recomendar dose única da vacina, considerando que 1 dose
já confere ao indivíduo proteção por toda a vida contra a

área de atuação, tem plenas condições de colaborar com o

Formas de prevenção:

Projeto Eficiência através do consumo consciente ou através

• Usar repelentes com frequência;

de boas ideias que possam otimizar o consumo de recursos

• Telas nas janelas e mosquiteiros;

da SISTAC. Um bom exemplo disso são as campanhas que

• Evitar água parada para não proliferar o mosquito
Aedes aegypti;

2) Como o projeto acontece, na prática? Foram
definidos focos de atuação e responsáveis para
conduzir as ações do projeto? Existe uma meta a ser
atingida?

estão sendo veiculadas sobre consumo consciente.

importante projeto para a SISTAC, pois torna a empresa mais

• Procurar atendimento médico, o quanto antes, em
caso de suspeita da doença;

O Projeto Eficiência atuará em ondas. a 1ª onda focará nos

eficiente e competitiva. Me coloco à disposição para explicar

• Vacinação.

custos e despesas mais relevantes, que representam cerca

em mais detalhes o Projeto Eficiência aos interessados em

de 80% do total, e a 2ª onda focará nos 20% restantes. A 1ª

conhecer mais a fundo.

• Evitar viajar para áreas de risco;
Convido todos os colaboradores a participarem deste

Área com recomendação temporária de vacinação (239 municípios)
Área com recomendação permanente de vacinação (3.529 Municípios)
Área sem recomendação de vacinação (1.802 Municípios)

Sendo assim, recomendamos que todos os funcionários da SISTAC, e seus familiares, sejam vacinados. Caso ainda não tenha
recebido a vacina, procure o posto de saúde mais próximo da sua residência. Em caso de dúvidas e/ou sugestões, sempre
encaminhar ao Departamento de Saúde: saúde@sistac.com.br.

Segurança
Workshop – Segurança nas
operações de Pull-in/Pull-out
No dia 18 de maio ocorreu em Macaé o treinamento de

os desvios mais frequentes ocorridos em operações

SMS para os novos colaboradores admitidos para as

anteriores e a importância da atuação dos supervisores

atividades de pull-in/pull-out.

em toda a operação.

O evento foi liderado pelo Gerente do Departamento de

Na opinião do Gerente de QSMS Luiz Mendonça, a

pull-in/pull-out, Marco Antônio Magalhães, em conjunto

identificação e avaliação dos riscos, o estabelecimento

com o Supervisor Técnico de pull-in/pull-out, Ramon

dos controles pertinentes e principalmente a certeza

Mendes e o Técnico de Segurança do Trabalho, Alberto

através da verificação no local de que estes controles

Pereira.Como tema principal foram discutidas as análises

estão realmente implementados são ações fundamentais

de risco associadas às atividades de maior potencial,

para a prevenção de acidentes.
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