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Nossa gente

Festa Junina
No dia 29/06/2018 foi realizada a segunda Festa Junina
dos funcionários do escritório de Niterói. O evento foi
um sucesso: música ao vivo, muitas danças, pessoas
vestidas a carater e comidas típicas garantiram a
animação!

Entrevista
Reinaldo Cantuária Afonso
Área: Mergulho Profundo

1a Corrida e Caminhada SISTAC

Função: Gerente de Mergulho Profundo

No dia 05 de agosto, foi realizada a primeira corrida/caminhada SISTAC, que atraiu olhares de quem passava
no local.
O evento aconteceu na orla da praia de São Francisco, Niterói, e contou com mais de 150 participantes,
entre colaboradores e familiares. Foram três percursos de 1,2 quilômetros, com distribuição de camisas aos
participantes.
No local,foram disponibilizados sanduíches, águas, picolés, e as crianças tiveram um pula - pula á disposição,
tornando este dia ainda mais animado.

1) Conte nos um pouco sobre a sua trajetória
profissional e como chegou à área de Mergulho
Fundo.
Iniciei minha vida profissional na Volkswagem do Brasil
em 1978, fazendo curso de primeiro grau técnico e após
3 anos formado como Modelador de Protótipo, fui atuar
na fabrica da Volks na área de novos lançamentos.
A partir de 1985, incentivado por um amigo da área,
comecei a realizar cursos na área de mergulho e assim
como todo mergulhador, busquei qualificação por meios
próprios.

2) Há quanto tempo trabalha com Mergulho
Fundo? Já atuou com Mergulho Raso também?
No mergulho Fundo, já são mais de 20 anos, passando
por empresas como Marsat /Fugro - DSV Toisa Sentinel
- Toisa Pegasus, Sigma - DSV Stema Maio/ Stena
Marianos. No Mergulho Raso já trabalhei na Superpesa,
Aquamarine e Tecnosub.

3) Como foi sua chegada na SISTAC e quais os
seus principais desafios na Gestão do Mergulho
Fundo?
Cheguei na SISTAC há 4 meses para conduzir a
mobilização do contrato de mergulho profundo.
Por se tratar de uma nova unidade de negócios da
SISTAC, temos o desafio de estruturar e integrar as
equipes e processos, garantindo a eficiência operacional
e a segurança.

4) Pode nos contar algumas diferenças mais
marcantes do Fundo para o Raso? O esquema de
embarque e saturação é diferente?
A maior diferença é a mistura gasosa: no mergulho raso,
respiramos o ar comprimido e no mergulho saturado é
uma mistura de Helio e Oxigênio. As equipes são muito
maiores, envolvendo multi profissionais. O embarque
segue a rotina de 14 X 14 para os trabalhos de superfície
e até 28 dias quando mergulhados. O limite de dias
saturados por ano para cada mergulhador é de 120 dias.

5) Quantos profissionais farão parte da equipe
de Mergulho Fundo?
Serão cerca de 70 profissionais, dentre eles:
Mergulhadores, Técnicos de Saturação, Técnicos
de Equipamentos, Superintendente de Mergulho,
Supervisores de Mergulho, Supervisores de Saturação
e Superintendentes de Operações.

6) Deixe uma mensagem para os colaboradores
SISTAC.
A segurança é um valor inegociável para a SISTAC.

Esta é mais uma iniciativa da empresa alinhada ao Caminhos de Futuro, onde “Juntos Somos SISTAC”.

Por dentro da SISTAC
Caminhos de Futuro
Em 2016, a SISTAC implantou o projeto “Caminhos de

segurança, inovamos em nossos serviços e buscamos

Futuro”, que norteia as ações estratégicas da Cia para

eficiência em nossos processos. Foi um ano de muito

os próximos anos. Os cinco pilares que funcionam como

trabalho e temos muito ainda por fazer, mas já estamos

base para a estratégia são: Arrojo Comercial, Segurança,

colhendo frutos. Como exemplo, posso citar a melhoria

Solidez Financeira, Eficiência e Engajamento.

significativa dos indicadores de segurança, aquisição
de novos contratos, lançamento de novos serviços e
atração de novos clientes. O crescimento da companhia
aumenta as oportunidades para todos que fazem parte
dela e estamos claramente nessa direção.
3) Algum pilar foi priorizado no ano passado ou em
2018?
Todos os pilares são extremamente importantes.
Inovar e conquistar novos clientes é fundamental, mas
precisamos garantir a execução dos nossos serviços
com segurança e qualidade. Para tal, o engajamento e
comprometimento de nossos colaboradores são cruciais,

Em entrevista exclusiva, Felipe Gutterres, presidente da

assim como a utilização consciente e responsável de

SISTAC, nos fala sobre a evolução do projeto:

nossos recursos.

1) Como o “Caminhos de Futuro acontece na prática e

A nossa agenda de Caminhos de Futuro em 2018

quem são os envolvidos neste projeto?

inclui iniciativas em: Inovação, Experiência do Cliente,

A diretoria e alta gerência são responsáveis por garantir
que as ações definidas sejam executadas e estejam
claras para os nossos colaboradores. Para alcançar
os resultados esperados é necessário definir metas
e mensurar as entregas. Em nossos encontros de
acompanhamento, avaliamos a evolução das ações,
corrigimos o rumo quando necessário e discutimos
como podemos melhorar a comunicação para que o
Caminhos de Futuro permeie toda a organização.
Cada colaborador tem um papel fundamental para a
execução da estratégia, e ela acontece na execução
das nossas atividades do dia a dia.
2) Quais foram os resultados atingidos no ano passado?
Executamos mais de 80 ações planejadas, com grande
foco na estruturação dos processos, aporte tecnológico
e construção de times. Implantamos sistemas de
tecnologia, investimos em treinamento e ferramentas de

Eficiência em Operações, Engajamento e Compliance.
4) O que você espera para 2018?
Em 2018 temos o desafio de manter as ações
implementadas em 2017, executar as planejadas para
2018 e fazer com que os nossos colaboradores tenham
cada vez mais clareza de “onde a SISTAC quer chegar”
e do papel de cada um nessa história.
Uma das ações que fazem parte do plano de
comunicação é a utilização dos pilares estratégicos
nos assuntos discutidos em qualquer reunião, DDS´s e
encontros diversos da companhia.
Tenho convicção no caminho que estamos seguindo
e certeza de que, para alcançar bons resultados, o

Políticas de Compliance
Propósito
Foi lançado o informativo que pretende
disseminar o MERGULHANDO EM COMPLIANCE e
informações relacionadas à Ética e Compliance, com
esclarecimentos sobre políticas, procedimentos e
valores da SISTAC.
A intenção é tratar de questões teóricas (previstas
nas diversas políticas existentes) e também
responder às perguntas que forem endereçadas
através do Canal de Ética e Compliance.

Área
A área de Compliance foi criada para disseminar os
valores da SISTAC em relação a práticas e cuidados
que todos os colaboradores da SISTAC devem ter na
condução de suas atividades, tanto interna, quanto
externamente.
Além disso, a área de Compliance também tem
como objetivo esclarecer dúvidas apresentadas
pelos colaboradores.

Canal de Ética e Compliance
O Canal de Ética e Compliance foi criado para
que todos os colaboradores possam facilmente
apresentar suas dúvidas e, eventualmente,
denúncias éticas.
Esse Canal trata todas as questões de maneira
confidencial e as discute no Comitê de Ética da
Companhia, sempre com o intuito de preservar
o colaborador e a empresa, bem como tomar
eventuais medidas preventivas para o bom ambiente
da Companhia.
Importante lembrar que o Código de Ética e o
Manual de Compliance se encontram disponíveis
para acesso através dos respectivos endereços:
•

https://www.sistac.com.br/download/codigoetica-pt.pdf,

•

http://www.sistac.com.br/wp-content/
uploads/2017/07/Manual-de-Compliance.pdf.

envolvimento de todos é fundamental.
Conto com vocês. Vamos que Vamos!!

Esse Manual reúne políticas de fundamental
conhecimento de seus empregados, fornecedores
e representantes.

A quem se destina o Código de
Ética e as políticas da SISTAC?
Elas são destinadas a todos os empregados e
administradores, independentemente de cargo ou
função, fornecedores e consultores.
Todas as pessoas que representam a SISTAC
perante terceiros passam por um rigoroso critério
de contratação e de gestão.
Qualquer desvio de comportamento será avaliado
pelo Comitê de Ética e medidas educativas ou
disciplinares poderão ser tomadas, sempre com o
intuito de resguardar a SISTAC e seus colaboradores.

Suporte em questões com nossos
Clientes
O Canal de Ética também está à disposição para
ajudar a todos os colaboradores com relação a
questionamentos relacionados aos clientes, seja por
uma política ou prática exigida por eles, seja para a
apresentação de uma denúncia ética.
Se for o caso, o Canal de Ética ajudará na formulação
da denúncia ética ao cliente e, dependendo da
situação, poderá tomar as devidas medidas legais
para resguardar o colaborador.
O Canal de Ética pode ser contatado pelo e-mail
etica@sistac.com.br, pelo telefone fixo (21) 36748499 ou pelo telefone celular (21) 99530-6552.

Inovação

Limpeza de Tanques

Seguindo sua vocação inovadora, a SISTAC
apresenta para o mercado mais um serviço
diferenciado no Brasil: limpeza mecanizada de
tanques!!!! No Brasil, usualmente a retirada da
borra remanescente dos tanques de óleo para
posterior realização de inspeção é realizada
através de pá e balde, o que faz com que este
serviço seja muito pouco eficiente e expõe os
funcionários a riscos desnecessários. Agora já é
possível realizar esta limpeza de maneira muito
mais segura, ágil e eficaz.
A SISTAC desenvolveu junto a um fornecedor
estrangeiro um equipamento, que adequado às
condições peculiares do clima e do mercado
de óleo e gás brasileiro, chega para solucionar

este grande problema vivido pelas grandes
operadoras de plataformas no Brasil.
Graças à dedicação de sua equipe, este serviço
já está sendo prestado e provou ser exatamente
o que esperávamos: um grande sucesso!!!
Principalmente na visão de quem mais importa
neste caso, o cliente.
Ao fazer este grande investimento para
importar o equipamento e preparar sua equipe
para entregar mais este serviço disruptivo no
mercado, a SISTAC vem ratificar sua posição na
vanguarda no desenvolvimento e aplicação de
novas tecnologias no mercado de IRM offshore.
Vamos que Vamos!!!!

Panorama de Mercado
Mergulho Profundo
A SISTAC assinou, em abril de 2018, um contrato de
três anos para a prestação de serviços especializados
em mergulho profundo a bordo de embarcação
to tipo DSV (Diving Support Vessel), para apoio às
unidades de produção e perfuração com opção do
cliente estender o contrato por dois anos. O acordo
é resultado de uma licitação realizada em dezembro
de 2017, na qual a SISTAC classificou-se em primeiro
lugar.
A embarcação fornecerá serviços de mergulho
profundo e apoio a plataformas da Petrobras a
partir do segundo semestre de 2018. A SISTAC
participou da licitação em parceria com a DOF, que

ficará responsável pela operação da embarcação
Skandi Achiever e também do ROV. De forma geral,
os serviços realizados incluem inspeção visual,
instalação e manutenção corretiva e preventiva de
estruturas submarinas, montagem, desmontagem,
recuperação e, corte e solda dos equipamentos
subaquáticos de superfície.
O mergulho profundo, cujo alcance pode chegar a
300 metros abaixo da lâmina d`água, utiliza misturas
respiratórias artificiais (Oxigênio e Hélio), obtidas da
superfície, através de técnicas de saturação nas quais
o mergulhador permanece durante no máximo 28
dias submetido à pressão, maior que a atmosférica.

Imagem do equipamento.

SISTAC Innovation
A história de sucesso da SISTAC está fundamentada
na sua capacidade de inovar. Nos seus 23 anos
de existência, a SISTAC criou e trouxe para o país
técnicas e conceitos inovadores que a alçaram ao
posto de empresa líder em Inspeção, Manutenção
e Reparo (IMR) offshore no Brasil.
Orgulhosos do passado, mas em busca de um
futuro ainda mais relevante, a SISTAC e a Fábrica
de Startups assinaram em Maio um acordo para
o lançamento do SISTAC Innovation, Programa de
Inovação da SISTAC, cujo objetivo é gerar soluções
inovadoras em IMR tendo como pilares: Robótica,
Sensores e Inteligência de Dados.
Com duração de 12 meses, o programa conta com
5 etapas:
- Desenvolvimento de Cultura de Inovação;
- Semana de Ideação;
- Incubação e Desenvolvimento de Soluções
Propostas na Ideação;
- Workshops de Pesquisa e Desenvolvimento;

- Roadshows com Startups (Pequenas Empresas
Inovadoras em Fase de Desenvolvimento de
Soluções).
O Programa iniciou em Junho e de 06 a 11/08
aconteceu a Semana de Ideação, que é um evento
de co-criação onde acadêmicos de diversas
universidades e profissionais com larga experiência
do mercado se juntaram durante uma semana
intensiva para encontrar soluções inovadoras diante
dos desafios da empresa e do mercado offshore,
tendo como resultado esperado ao menos uma
solução referente a cada pilar mencionado acima.
Os grupos foram formados por acadêmicos e
profissionais do mercado, tendo como mentores
colaboradores da SISTAC para discutir os desafios
e buscar soluções inovadoras. Esse é apenas o
começo, outras iniciativas estão por vir e certamente
irão colaborar para que a SISTAC se consolide como
a primeira opção no Brasil em operações de IMR.

Panorama Comercial
CONTRATO DE INSPEÇÃO DE TANQUES
PARA 11 PLATAFORMAS MODEC
A SISTAC assinou um contrato junto à Modec para
o serviço de inspeção de tanques em toda sua frota
de FPSO. Este contrato demandará um número
considerável de escaladores e inspetores e é um
grande passo da SISTAC na sua consolidação como
referência em inspeções offshore. A negociação
durou mais de 4 meses e a qualidade dos serviços
da SISTAC, associada ao arrojo comercial, foram os
principais critérios que nos ajudaram a conquistar
mais essa vitória.
Já estamos embarcando em 03 unidades e é uma
grande oportunidade para aumentarmos nossa
presença nas unidades de produção offshore e

ampliarmos nossos serviços de integridade de
tanques.

CONTRATO DE MERGULHO COM
EMBARCAÇÕES – PETROBRAS
Entrou em operação, em julho, a embarcação
Mandrião, uma parceria entre SISTAC, Oceaneering
e Wilson & Sons para fornecimento de serviço de
mergulho raso e ROV.
Outra embarcação, denominada Pardela, também
entrará em operação, seguindo os mesmos moldes
do contrato do Mandrião. Essa é mais uma grande
vitória para nossa empresa, Parabéns a todos os
envolvidos!

Segurança
Responsabilidade por Segurança
A SISTAC preza pela segurança dos nossos
colaboradores, clientes e parceiros, bem
como pela preservação do meio ambiente
e, em seu Código de Ética, defende a
segurança em primeiro lugar.
Mais ainda, a SISTAC entende que zelar
pelas condições de segurança das suas
atividades é dever de todos. Cada um
de nós deve manter e incentivar atitudes
proativas visando identificar, avaliar e
controlar os riscos do nosso ambiente
de trabalho. Essas atitudes, uma vez
adotadas pela força de trabalho, devem
ser reconhecidas pelos gestores e também
incentivadas.
Por outro lado, sempre que, por decorrência
de uma investigação criteriosa, for
constatada a violação de um procedimento
ou prática, o gestor do segmento onde
ocorreu tal violação aplicará o modelo
de consequências apresentado no
fluxograma ao lado, que foi incorporado ao
procedimento POP 202 (Gestão de Pessoas).
Como resultado, o profissional
responsabilizado pela violação será
submetido a sanções que poderão variar
de aconselhamento, treinamento e até
demissão.

Para maiores esclarecimentos, contate a área de QSMS.

CONTATOS:
Niterói, RJ
Rua Doutor Celestino, 122, sala 523
CEP: 24020-091
Tel.: +55 21 3674-8300

sistac@sistac.com.br | www.sistac.com.br
Tanguá, RJ
R. Francisco Vieira dos Santos,
1386 - Tanguá - RJ, 24890-000
Tel.: +55 21 3638-5044

Macaé, RJ
Av. Prefeito Aristeu Ferreira da Silva, 2797
Novo Cavaleiros - CEP: 27930-070
Tel.: +55 22 2762-8792
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Entra em vigor a partir desta data, a política de Uso de Álcool e Drogas da SISTAC.
Ela tem por objetivo garantir a integridade e a segurança dos colaboradores, das operações
e dos nossos ativos. Esta iniciativa está alinhada ao Caminhos de Futuro e já vem sendo
adotada por muitos dos nossos clientes e fornecedores.
Confira abaixo a política na íntegra e qualquer dúvida consulte seu gestor ou a área de QSMS.

1. Considerações Gerais
A Organização reconhece que estar sob o
efeito de álcool e/ ou drogas ilícitas aumenta
consideravelmente o risco de acidentes para o
próprio consumidor, seus colegas, e ao local,
além de prejudicar o andamento do trabalho
devido a redução da capacidade produtiva e
deterioração das relações interpessoais. Esta
condição é inaceitável e não será tolerada sob
qualquer hipótese.
Para efeitos dessa Política, estar sob efeito de
álcool e/ ou drogas significa ter uma testagem
positiva para álcool ou substância ilícita ou ainda
apresentar sintomas perceptíveis de embriaguez
ou perturbação mental.
Considera-se droga ilícita, qualquer substância
cuja posse, uso, consumo e comércio sejam
proibidos por lei. Enquadram-se nesta
classificação, dentre outras, a maconha (THC),
cocaína, anfetaminas, heroína, crack e demais
drogas psicotrópicas sem prescrição médica
válida.
Fica expressamente proibido quando a serviço
da Organização:
>>

ingerir bebidas alcoólicas ou estar sob efeito
do álcool;

>>

estar sob efeito de drogas ilícitas;

>>

consumir, possuir, fornecer, transportar,
promover ou vender drogas ilícitas;

>>

consumir ou possuir substâncias psicotrópicas
consideradas terapêuticas sem prescrição
médica válida.

Considera-se a serviço, estar em jornada regular
ou extra de trabalho, embarcado, hospedado em
hotel sob custódia da Organização.

Usuários que fazem uso de substâncias
psicotrópicas com prescrição médica válida
devem comunicar a área de Saúde Ocupacional
de modo a que o médico do trabalho faça a
avaliação de risco em relação a substância e
atividade desenvolvida pelo usuário.
Para efeitos dessa Política substâncias
psicotrópicas são aquelas que agem
diretamente no Sistema Nervoso Central e que
produzem notórias modificações de humor,
comportamentais e, com o uso frequente, podem
se tornar modificadores da cognição.
Caso a Organização identifique o porte de drogas
ilícitas por empregados ou prestadores de
serviço, esta se reserva no direito de comunicar
ao Cliente e à autoridade policial.
Em caso da instauração de algum processo
investigatório criminal, o empregado será o
único e exclusivo responsável pela apresentação
das informações e contratação de advogados,
se for o caso. Todas as custas associadas ao
procedimento investigatório correrão por conta
do empregado.
A Organização deve divulgar esta Política para
todos os seus empregados e prestadores de
serviço, incluindo o processo de recrutamento
e seleção e ainda requerer a assinatura de
um termo de concordância por parte dos
empregados.
A adesão a esta Política é condição para a
empregabilidade. Qualquer empregado que
descumprir esta Política estará sujeito a ações
disciplinares ou demissão.

2. Aplicabilidade
Esta Política é aplicável a todos os empregados
da Organização e aos prestadores de serviços
que estejam trabalhando em seu nome.

A recusa ao teste por prestadores de serviço
pode gerar um pedido de sua substituição ou
o cancelamento do contrato com a empresa
prestadora do serviço.

A critério da Direção, o uso de bebidas alcoólicas
em eventos sociais pode ser tolerado desde que
de forma moderada.

A Organização assegurará a confidencialidade de
todo o processo.

3. Testes
A Organização pode promover testes nos seus
empregados ou nos prestadores de serviço nas
seguintes situações:
>>

nos exames admissionais;

>>

de forma aleatória e sem aviso prévio nas
unidades operacionais, escritórios ou durante
o pré-embarque, nos hotéis e aeroportos
utilizados;

>>

após a ocorrência de acidentes;

>>

motivada por suspeição de uso;

>>

em empregados sob tratamento de
dependência química.

Os testes podem variar desde a avaliação
clínica, feita por médico até a coleta de material
biológico (sangue, urina, fios de cabelo ou pelo)
para análise toxicológica. As avaliações e coletas
devem ser precedidas de autorização por escrito
do empregado/prestador de serviço.
A convocação e a realização do teste devem
ocorrer com a maior discrição possível.
O resultado do teste deve ser informado
ao empregado/prestador de serviço pelo
profissional de saúde responsável pelo teste,
de forma presencial, e também guardando a
confidencialidade devida.
Em caso de resultado positivo, o empregado/
Prestador de serviço deve ser impedido, de
forma imediata e provisória de continuar a estar
a serviço da Organização.
Os testes são realizados com o consenso do
empregado, não excluindo o seu direito de
recusa, no entanto, a recusa pode acarretar
sanções disciplinares ou demissão.

CONTATOS:
Niterói, RJ
Rua Doutor Celestino, 122, sala 523
CEP: 24020-091
Tel.: +55 21 3674-8300

4. Aconselhamento na
hipótese de testagem positiva
A Organização entende que a decisão de iniciar
um tratamento para dependência química é
exclusiva do empregado e se propõe a orientá-lo
sempre zelando com a confidencialidade. Para os
seus empregados, a Organização adicionalmente,
se coloca à disposição para acompanha-los
durante o tratamento.
A critério do médico do trabalho e com a ciência
do gerente imediato, o empregado, durante o
tratamento, pode ser afastado de todas ou de
algumas das suas atribuições. Essa ação visa
resguardar a integridade física e mental do
empregado.
A recusa ao tratamento ou ainda a reincidência
após a realização de novo teste por parte da
Organização, acarretará em demissão.

5. Revista
Revistas nas áreas de trabalho ou durante o préembarque podem ocorrer de forma aleatória.
Somente indivíduos autorizados pela Organização
podem realizar as revistas.
Se, como resultado da revista, forem encontrados
álcool ou drogas ilícitas em locais de comum
acesso e a propriedade ou controle não puderem
ser determinados, os empregados que têm
acesso ao referido local podem ser solicitados a
se submeter a uma revista pessoal e/ou teste de
detecção de drogas. A decisão, se o empregado
vai passar por uma revista ou um exame, será
do gerente responsável pelo empregado,
juntamente com o RH.

sistac@sistac.com.br | www.sistac.com.br
Tanguá, RJ
R. Francisco Vieira dos Santos,
1386 - Tanguá - RJ, 24890-000
Tel.: +55 21 3638-5044

Macaé, RJ
Av. Prefeito Aristeu Ferreira da Silva, 2797
Novo Cavaleiros - CEP: 27930-070
Tel.: +55 22 2762-8792

