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Rumo à Inovação Programa de 
Liderança SISTACNos dias 18 e 19 de dezembro de 2017, foi realizado 

em parceria com a consultoria Fábrica de Start Ups, 
o evento de inovação I SISTAC INNOVATION, com a 
presença de 37 colaboradores da SISTAC.  Além de 
todas as lideranças da Companhia, mergulhadores, 
escaladores e colaboradores da Base e ROV 
participaram das atividades voltadas para a criação e 
manutenção de uma cultura de inovação, colaboração 
e de desenvolvimento de novas soluções para a SISTAC.  
Palestrantes de diversas empresas e instituições 
de ensino também fizeram apresentações sobre as 
tendências e perspectivas de inovação no mercado. 
Em 2018, continuamos com grande foco em inovação 
e já temos projetos em desenvolvimento, além da 
continuidade da parceria com a Fábrica de Start Ups.

Em fevereiro de 2018 foi lançado o Programa de 
Desenvolvimento de Lideranças SISTAC. O objetivo do 
programa é ampliar e consolidar a atuação do gestor 
frente às demandas e desafios da empresa. Para 
isso, o profissional precisa contar com ferramentas 
e conhecimento de modelos avançados em gestão 
que permitam analisar seu papel, rever seus modelos 
mentais e garantir resultados para a empresa.

Serão 10 módulos ao longo de 2018, composto por temas 
que abordam aspectos técnicos e comportamentais,  
como exemplo: gestão de pessoas, gestão de projetos 
e processos, planejamento e controle, técnicas de 
negociação e feedback.

O programa foi customizado para a SISTAC e está alinhado 
ao “Caminhos de futuro”, promovendo o desenvolvimento  
e profissionalização do corpo de gestão.

Nossa gente

    Entrevista
Damião Rafael Rodrigues Camello

Área: Pull-in/Pull-out

Função: Operador de Guincho

Na SISTAC desde maio/2017

Nos conte um pouco de sua história: desde 
quando atua na área de Pull-in/Pull-out e como 
você conheceu e entrou na SISTAC.

Eu comecei a trabalhar cedo, aos 12 anos, em oficinas de 
lanternagem e pintura, em Nova Friburgo, minha cidade 
natal. Aos 16 anos fui morar em São Gonçalo na casa do 
meu tio. Parei com os estudos e comecei a trabalhar 
com serralherias e, quando completei 18 anos, voltei pra 
Nova Friburgo, me alistei no Exército e ao término do 
serviço militar entrei numa metalúrgica. Nela trabalhei 
11 anos como operador de máquinas. Um amigo que 
trabalhava com offshore começou a me apresentar 
à área e me incentivou a voltar a estudar. Terminei o 
ensino médio e comecei a fazer cursos de qualificação 
(eletrotécnica, mecatrônica, pintura industrial, solda 
etc.). Com os diplomas na mão, fui pra Macaé distribuir 
currículos. Trabalhei alguns anos no Pull-in de empresas 
offshore e quando a SISTAC ganhou o contrato de 
Pull-in/Pull-out, junto à Petrobras, fui chamado para 
fazer parte da empresa.

Como é pra você trabalhar embarcado? Como 
você concilia o trabalho e a vida pessoal?

Hoje já estou acostumado com essa rotina. Nas folgas 
procuro aproveitar o máximo do tempo: passear, visitar 
os familiares e amigos, caminhar. Eu também sempre 
ajudei muito os amigos e vizinhos. Sei fazer muitos 
reparos e estou sempre ajudando as pessoas mais 
próximas a consertar seus equipamentos ou alguma 
coisa em casa. Gosto de ser útil e ajudar as pessoas.

Você recebeu recentemente um elogio do nosso 
principal cliente, ressaltando o cuidado que você 
tem com os equipamentos e sobre as capas que 
você mesmo fez para protegê-los. Conte-nos de 

onde surgiu essa iniciativa e o que você fez de 
diferente nas suas atividades.

Os equipamentos (spooling e trolley) sempre ficavam 
expostos. Muitos colocavam plástico amarrado com 
corda para protegê-los, mas não adiantava. Eu mesmo 
usei plástico e pano, tentando proteger o equipamento. 
Como não deu muito certo, na minha folga, levei 
as medidas e fiz a capa, com os materiais que pude 
providenciar, com qualidade superior ao plástico. 
Quando embarquei novamente e coloquei as capas 
no equipamento, elas ficaram ótimas. O fiscal e demais 
funcionários da plataforma ficaram surpresos com a 
capa, tiraram foto e elogiaram bastante a minha iniciativa.

Como você se sentiu com o elogio do cliente?

Fiquei surpreso com a repercussão e até um pouco 
emocionado, com os elogios que recebi. Não esperava 
isso tudo. Sempre faço o que acho que é certo e 
importante, sem esperar retorno. Achei muito legal esse 
reconhecimento.

Qual a mensagem que você gostaria de deixar 
para os demais funcionários da SISTAC?

Acho que devemos ter a postura de sempre fazer as 
coisas bem-feitas, sem correria, como se fosse pra você 
mesmo, na sua casa. Procurar sempre ajudar os colegas 
e fazer um bom ambiente.

Capas produzidas

Capas produzidas



Caminhos de Futuro

Panorama do Mercado

Time SISTAC, 

Começamos o ano de 2018 seguindo o nosso plano de crescimento, 
pautado nos pilares de inovação, arrojo comercial, segurança, 
excelência operacional, profissionalização e colaboração.

O primeiro trimestre foi marcado por grandes desafios e a 
contribuição de cada um está sendo fundamental para a 
construção de mais um ano de grandes entregas.

Fazendo uma retrospectiva sobre  2017,  considero que foi um ano  
marcado por grandes desafios e conquistas, fruto da competência 
e engajamento dos nossos colaboradores.

Aumentamos o nosso arrojo comercial, o que nos rendeu novos 
contratos e clientes, a exemplo da Statoil, Shell,  Modec, Queiroz 
Galvão, Teekay e novos contratos importantes com a Petrobras.

Participamos de 12 feiras, nacionais e internacionais, no nosso 
segmento e estreitamos a relação com os nossos clientes, 
parceiros e fornecedores.

Nossas operações registraram números expressivos em 2017. 
Realizamos 12.564 mergulhos, 16.394 horas de escalada e retomamos o contrato de Pull In/Pull Out 
com a Petrobras, além de termos assinado com a Petrobras a operação de mais dois SDSVs em parceria 
com a Wilson Sons e Oceaneering. 

Fico orgulhoso em dizer que todo esse trabalho teve como premissa a segurança, que é um valor 
inegociável para a SISTAC. Reduzimos em 40% a nossa taxa de acidentes registráveis, reflexo da nova 
cultura de SMS da SISTAC.

Acompanhando o crescimento da empresa, aumentamos o nosso quadro para 650 colaboradores e 
treinamos o nosso pessoal, superando a marca de 35 mil horas de treinamento no ano.

Em 2017, 71% das nossas iniciativas do Caminhos de Futuro  foram estruturantes em processos internos 
e também investimos em Tecnologia da Informação e equipamentos. Estamos muito animados e 
trabalhando forte. Vamos que vamos!

Felipe Gutterres

Por dentro da Sistac
A SISTAC assinou, em janeiro de 2018, um 
contrato de três anos para prestação de serviços 
de mergulho e operação de embarcação, do tipo 
SDSV, para apoio às unidades de produção e de 
perfuração, com opção do cliente para estender 
o contrato por dois anos. O contrato é resultado 
de uma licitação realizada em julho de 2017, 
na qual a SISTAC classificou-se em primeiro e 
segundo lugar para navios de bandeira brasileira. 
As embarcações fornecerão serviços de mergulho 
raso e apoio a plataformas da Petrobras a partir do 
primeiro semestre de 2018. A SISTAC participou da 
licitação em parceria com a Wilson Sons Ultratug 
Offshore, que ficará responsável pela operação 
das embarcações do tipo PSV Mandrião e Pardela, 
e com a Oceaneering, que ficará responsável pelas 
operações com ROV.

Em fevereiro de 2018, mais um contrato foi assinado 
com a Petrobras, este por sua vez trata-se um novo 
negócio para nossa carteira de trabalho:  manutenção, 
preservação, hibernação em sistemas de pull-in/
out de risers e ressoqueteamento de cabos de aço 
em equipamentos de movimentação de cargas. 
Com vigência de 2 anos, este é mais um contrato 
que aumenta nosso portfólio junto à Petrobras para 
prestação de serviços de manutenção e reparo.

LIMPEZA DE TANQUES

Em março, foram realizados os últimos testes 
operacionais em nosso equipamento de remoção de 
borra de óleo em espaços confinados (tanques de 
carga de FPSO). A máquina, Multivac, encontra-se 
pronta para comercialização e promete revolucionar 
a indústria offshore, uma vez que entrega alta 
eficiência com redução na exposição humana ao 
risco. Há negociações avançadas com afretadoras 
de FPSO e operadoras.

Light Diving Boat (LDB) da SISTAC que ficará a bordo das 
embarcações da Wilson Sons para apoiar as operações de 
mergulho.

Guincho tracionador de 400t, um dos tipos de equipamentos 
que serão inspecionados.

Equipamento Multivac.



Panorama RH

Os riscos da automedicação

A prática de ingerir medicamentos sem 
o acompanhamento de um profissional 
de saúde qualificado expõe inúmeras 
pessoas a um perigo desconhecido 
pela grande maioria. Dados da OMS 
(Organização Mundial de Saúde) mostram 
que mais de 10% das internações 
hospitalares são ocasionadas por reações 
ao mau uso de medicamentos, incluindo 
intoxicações por uso indiscriminado 
dos mesmos. No Brasil, cerca de 80 
milhões de pessoas têm o hábito de se 
automedicar e cerca de 20 mil morrem 
por ano, vítimas dessa prática, segundo 
levantamento da Abifarma (Associação 
Brasileira de Indústrias Farmacêuticas).

Alguns dos problemas causados pela 
automedicação são: o aumento do 
erro nos diagnósticos das doenças, a 
utilização de dosagem insuficiente ou 
excessiva, o aparecimento de efeitos 
indesejáveis graves ou reações alérgicas 
e ainda o surgimento de sinais e sintomas 
relacionados à utilização concomitante 
de outros medicamentos.

O uso de suplementos alimentares, 
anabolizantes e substâncias termogênicas 
por conta e risco do próprio paciente, 
também pode trazer consequências 
mais graves do que se imagina, incluindo 
mudanças de humor, infertilidade, lesões 
no fígado, alterações de voz, e disfunções 
cardíacas, nos rins e na tireoide.

Dependendo da dose utilizada e de 
possíveis interações entre as substâncias, 
as complicações podem ser ainda mais 
sérias, podendo levar à morte.

A automedicação responsável, com a 
ingestão somente de medicamentos sem 
tarja, para aliviar males do dia a dia, como 
dores de cabeça e cólicas abdominais e/
ou menstruais por um curto período (até 3 
dias) é aceitável e inclusive recomendada. 
Porém, o uso por conta própria de 
remédios contendo tarja vermelha ou 
preta na embalagem, que só devem 
ser utilizados sob avaliação e prescrição 
médica, é extremamente perigoso.

ALGUMAS DICAS IMPORTANTES

•  Não combine prescrições médicas – avise ao seu médico sobre todos os 
medicamentos que você esteja utilizando.

•  Não altere a dose dos remédios e tome-os no horário estabelecido pelo médico.

•  Não indique ou forneça seus remédios para outras pessoas.

•  Não utilize suplementos alimentares, anabolizantes e/ou termogênicos sem 
recomendação médica.

•  Se você está na dúvida sobre qual remédio usar, procure um médico.

Prêmio ABRH
eSocial

Saúde

O ano de 2017 foi de muitas realizações e mudanças para a área de Recursos Humanos da 
SISTAC. Conheça as principais notícias da área:

RH em Números

     Avaliação de 
Desempenho 2018 

     Treinamento e 
Desenvolvimento

Começamos 2018 com a implantação da nova Avaliação de 
Desempenho SISTAC. O objetivo dessa ferramenta é mensurar 
a performance de cada colaborador e avaliar o seu potencial 
de desenvolvimento, permitindo a definição de ações objetivas 
para o crescimento profissional. 

O processo consiste na autoavaliação do colaborador, avaliação 
dos gestores imediatos, feedback e construção de um Plano 
de Desenvolvimento Individual. 

A avaliação é uma importante ferramenta de gestão, 
possibilitando a reflexão sobre a performance do funcionário, 
pontos fortes e oportunidades de melhoria a serem trabalhadas.

O momento do feedback é fundamental para que o funcionário 
e seu gestor possam alinhar suas percepções em relação à 
avaliação e validem as ações que farão parte do PDI (Plano de 
Desenvolvimento Individual). 

Cerca de 400 colaboradores participaram dos treinamentos 
presenciais que ocorreram de novembro de 2017 a janeiro de 
2018 

O PAT 2018 (Plano Anual de Treinamento) já foi finalizado para 
todas as áreas e já no primeiro trimestre, realizamos 9 mil horas 
de treinamento.

Neste ano, pretendemos desenvolver a área de treinamento, 
com aporte de tecnologia e melhoria nos processos. 
Treinamentos multiplicadores internos e investiremos em 
cursos externos para funções críticas.

Em 2017, foram mais de 38 mil horas de treinamento realizadas 
pelos colaboradores da SISTAC (treinamentos obrigatórios) 
e exigidos pelos clientes e não obrigatórios). Tivemos uma 
mudança importante nos treinamentos on line (alguns foram 
alterados para a modalidade presencial) e os treinamentos de 
procedimentos de mergulho on-line foram revisados.

Estar com todos os treinamentos regularizados é 
responsabilidade de cada colaborador. Fique atento às 
convocações e participe!

• mais de 38 mil horas de treinamento 
• 166 admissões
• mais de 500 participações em RH a Bordo

• 4 edições do Jornal SISTAC
•  111 fotos recebidas para o Concurso de Fotografia

A SISTAC participou do Prêmio Ser Humano 2017, 

da ABRH – Associação Brasileira de Recursos 

Humanos, que reconhece as melhores práticas 

de desenvolvimento de pessoas dentro e 

fora das organizações. Com a apresentação 

do projeto RH a Bordo, a SISTAC foi uma das 

finalistas do prêmio, com uma expressiva votação 

e participação no evento. 

O eSocial é um projeto do governo federal para formalizar 
digitalmente as informações trabalhistas, previdenciárias e 
fiscais no Brasil em um único portal.  As empresas  passaram 
a ter a exigência de enviar as informações para o governo 
mensalmente e a cada evento relacionado ao departamento 
de pessoal (admissões, alterações cadastrais, afastamentos, 
ASO, medidas disciplinares, aviso de férias, aviso prévio etc).

O que muda?

• Novos dados cadastrais de empregadores, trabalhadores 
e dependentes passaram  a ser exigidos. 

• Admissões devem ser informadas com antecedência para 
o governo.

• Atestados médicos serão enviados pela empresa no máximo 
7 dias após a data de início do atestado.

• Todas as informações enviadas têm a assinatura digital do 
empregador (e-CNPJ). 

O governo fará um saneamento das informações enviadas, 
cruzando os dados com os demais sistemas governamentais. 

Mantenha seus dados atualizados (PIS, CPF, filiação, 
dependentes, telefones e endereços) junto ao Departamento 
Pessoal (dp@sistac.com.br).
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Segurança

Pessoal, o nosso Código de Ética já está disponível no nosso site! 
Não se esqueça de acessar e ler.

O trabalho desenvolvido pela nossa equipe de QSMS vem 
colhendo bons resultados e, em 2017, pudemos comemorar: 
conseguimos reduzir a taxa de acidentes com afastamento em 
21% (0,82 em 2017 contra 1,04 em 2016) e a taxa de acidentes 
registráveis em 40% (1,23 em 2017 contra 2,07 em 2016).

Os indicadores atuais se encontram em padrões aceitáveis 
pela indústria de óleo e gás e foram reduzidos devido às ações 
estruturadas de SMS, tais como os workshops de SMS (ênfase 
na identificação e controle dos riscos, campanhas abordando 

temas como proteção das mãos e quedas, tropeções e 
escorregões, inspeções para identificação e tratamento de 
desvios e principalmente o engajamento da força de trabalho 
em adotar ações preventivas no seu dia a dia).

A redução destes indicadores mostra que estamos 
amadurecendo a cultura de SMS na organização e que 
podemos reduzi-los ainda mais, sendo este um dos objetivos 
para 2018. Não temos dúvidas de que, com o engajamento de 
todos, esta tarefa será possível. 

1º Workshop de SMS 2018 
O primeiro Workshop de SMS de 2018 foi realizado em 2 de março, no Hotel Solar do Amanhecer e contou com a participação 
de 48 colaboradores.  Além dos assuntos de SMS conduzidos pelo gerente de QSMS, Luiz Mendonça, foram abordadas 
questões operacionais pelo gerente de Mergulho, Jader Modzdzenski, e tivemos a participação de técnicos de Segurança 
da Petrobras, que ressaltaram aspectos importantes sobre segurança nas operações e as regras de ouro. 

Redução da taxa de acidentes
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Semana de Valorização da Vida 
do Trabalhador

21 a 28 de abril
Segundo o diretor-geral da OIT, Guy Ryder, durante o ano ocorrem 2,3 milhões de mortes por acidentes 
e doenças do trabalho e 860 mil pessoas que sofrem algum tipo de ferimento todos os dias no mundo, 
esses números são maiores do que mortes em guerras. Segundo ele, os custos globais, diretos e 
indiretos, chegam a 2,8 trilhões de dólares, ou quase 7 trilhões de reais. 

Ryder afirma que “acidentes ocupacionais representam, em primeiro lugar, tragédias humanas, mas 
as sociedades e as economias também pagam um preço alto”. Falou, ainda, “que um local de trabalho 
seguro e saudável é um direito humano básico e que deve ser respeitado em todos os níveis”. 

No Brasil são registrados mais de 700 mil acidentes e adoecimentos por consequência do trabalho 
por ano, esses números contribuíram significativamente para a estatística, fazendo o país ocupar a 
quarta colocação no ranking mundial.

A SISTAC investe em medidas preventivas para alcançar a meta de eliminar acidentes de forma geral, 
que se traduzem em:

• Inspeções e auditorias preventivas;

• Diálogos diários de segurança;

• Identificação, análise, monitoramento e tratamento de riscos;

• Identificação, análise, monitoramento e tratamento de desvios;

• Workshop de SMS;

• Fóruns operacionais;

• Campanhas de conscientização para toda a força de trabalho.

Desta forma a empresa estimula a cultura de prevenção capaz de contribuir para redução dos 
acidentes de trabalho.

A SISTAC Sistemas de Acesso S.A. apoia a Semana do Abril Verde pela Saúde e Segurança no Trabalho.

28 de abril
Dia Internacional em Memória às Vítimas de Acidentes do Trabalho

“Um mundo sem acidentes ocupacionais é possível.”


