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Projeto SISTAC DuPont
Para a SISTAC, segurança é um valor inegociável, e
acreditamos que zero acidentes são possiveis a partir
de trabalho seguro e engajamento de todos.

A SISTAC, em parceria com a DuPont Sustainable
Solutions, desenvolveu um projeto focado em excelência
operacional, para fortalecer a cultura de alta performance
no desempenho de Segurança. O objetivo é elevar o
patamar da empresa na segurança e gestão de riscos
operacionais.
Em 18 de fevereiro de 2019, iniciamos pesquisa de
avaliação cultural e de risco, com o objetivo de verificar
o nível de maturidade da cultura de Segurança em toda
a organização, a fi m de defi nir uma visão comum de
futuro e desenvolver um roteiro para alcançá-lo. Essas
pesquisas envolveram todas as categorias hierárquicas
da empresa, permitindo que a organização visse um
autoretrato de sua cultura, em comparação com seu
setor e suas diferenças dentro da organização.
A SISTAC alcançou o segundo lugar mundial de
respondentes à pesquisa de cultura de segurança
da DuPont, com 98% de participação em pesquisas
respondidas.

Equipe responsável pela implementação do projeto.

Saúde respiratória no inverno
Durante o inverno, ser incomodado por doenças
respiratórias é algo comum. Com a queda nas
temperaturas, as pessoas tendem a permanecer
mais tempo em ambientes fechados e aglomerados,
facilitando a disseminação de agentes infecciosos. Além
disso, as infecções por vírus e bactérias contribuem para
desencadear, com maior frequência, crises alérgicas nos
indivíduos já predispostos.
Como exemplos das doenças mais comuns, temos
os resfriados e as gripes, com sintomas semelhantes.
Porém, no caso da gripe, esses sinais são mais intensos
e apresentam maior risco de complicações. Há também
intensificação das queixas relacionadas à rinite alérgica e
à asma, e ainda aumento nos casos de sinusites agudas
e pneumonias - que, em geral, necessitam de tratamento
médico específico, incluindo antibióticos.
No caso do trabalho em ambiente confinado, como ocorre
na área oﬀshore, essas doenças são ainda mais relevantes,
pelo aumento da transmissão e eventual dificuldade de
tratamento adequado, quando o paciente está embarcado.
Para os Mergulhadores, essas doenças são ainda mais
preocupantes, pois podem dificultar ou até mesmo
impedir a atividade de mergulho, além de desencadear
barotraumas.
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Sendo assim, siga algumas dicas importantes para manter a
sua saúde respiratória, nesse período:
•
•
•
•
•
•
•
•

Evite locais fechados e aglomerados;
Evite exposição excessiva ao frio, poeiras e à fumaça de
cigarro;
Não compartilhe objetos pessoais;
Mantenha as vacinas sempre em dia;
Tenha uma alimentação saudável, com alimentos ricos
em vitamina C;
Mantenha-se hidratado;
Lave frequentemente as mãos e evite levá-las aos olhos,
boca ou nariz;
Se você possuir alergias respiratórias, mantenha
tratamento médico regular.
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Lembre-se: em caso de infecção persistente ou sintomas
intensos, sempre procure atendimento médico.
Importante: se você, funcionário SISTAC, estiver apresentando
algum sintoma respiratório antes ou durante o embarque,
comunique a situação, imediatamente, ao setor de Saúde da
Empresa! O contato é o saude@sistac.com.br.
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Contratos de FUEPs
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SISTAC DuPont
Saúde respiratória no inverno

Nossa gente

Panorama de Mercado
Iniciamos o ano de 2019 a todo vapor, com
a mobilização de duas novas frentes de
trabalho da Gerência de Embarcações:
Ostreiro e Fulmar.

Entrevista

O contrato, assinado com a Petrobras em
28/09/2018, está sendo executado em
parceria com a Wilson Sons. A SISTAC será
responsável pelas atividades de mergulho
raso, com equipes dedicadas formadas
por: mergulhadores, supervisores de
mergulho, técnicos de segurança, técnicos
de enfermagem, técnicos de planejamento
e superintendentes de operação. A
operação será realizada no mesmo modelo
dos LDBs - Light Diving Boats que estão
nas embarcações Mandrião e Pardela, do
tipo Pai e Filho.

Nome: Lauder Andrade de Azeredo
Área: Mergulho Raso
Função: Superintendente de Mergulho
Na SISTAC há: 16 anos

1) Há quanto tempo você trabalha na área de
mergulho? E como surgiu o desejo de atuar
nessa área?
Na área do mergulho profissional estou há 27
anos, e o interesse pelo mergulho aconteceu
durante o período militar, quando conheci um
colega de trabalho que fazia caça submarina e
comentou sobre o curso de mergulho profissional,
despertando meu o desejo de ingressar na área.
Durante o período que passei no quartel consegui
realizar o curso de mergulho em uma escola que
havia na Marina da Glória.
Em 1998, após a saída do Exército, entrei como
motorista em uma empresa de mergulho e, depois
de algum tempo, tive a oportunidade de mudar
para o quadro de mergulho.

2) Como foi o seu início na SISTAC e como a
empresa contribuiu para o seu crescimento
proﬁssional?
Meu início na SISTAC foi em julho de 2004, como
Mergulhador Inspetor. Nessa época, ter qualificação
em inspeção visual era difícil, pois apenas empresas
que mantinham contrato de inspeção com a
Petrobras poderiam solicitar a autorização para a
formação de novos inspetores através do Setor de
Qualificação e Inspeção (Sequi). O fato de já ser
Inspetor Visual foi um grande diferencial, pois a
empresa estava iniciando um contrato de inspeção
e manutenção de cinco anos com a Petrobras e
teria que aumentar a quantidade de inspetores para

Fulmar e Ostreiro, embarcações em parceria com a WSUT.

atender ao novo contrato.
Desde então, tive a oportunidade de participar de
vários projetos, muitos deles excelêntes, que me
ajudaram (e ainda ajudam) no meu desenvolvimento
profissional.
Após dois anos como mergulhador, fui promovido a
supervisor, e o fato de ter sido supervisor em outras
empresas contribuiu muito para a minha promoção.
A partir daí, vieram outras responsabilidades que me
fizeram crescer ainda mais, pois vi a necessidade
de me qualificar em outras técnicas de inspeção.
Dei início aos estudos e sou qualificado em seis
técnicas.

Contrato de FUEPs
Outra realização importante foi a conquista
da licitação das FUEPs (Frentes de
mergulho em Unidades de Exploração
e Produção). Essa vitória da gerência de
mergulho torna a SISTAC a maior empresa
do mundo com relação à divisão de
mergulho raso. Este contrato acabou de
ser mobilizado e suas operações iniciaram
em 14/07/2019.

Em 2014, fui promovido a Superintendente de
Mergulho e vi a necessidade de ter uma formação
superior que me ajudasse a desenvolver minha
função e posição de líder de pessoal. Terminei a
graduação em 2018 e hoje estou fazendo um MBA
em Gestão de Operação de Produção e Serviços,
agregando valor no que faço.
Em 2018, recebi o convite para trabalhar em terra
e novos desafios apareceram, mudando a rotina

Equipamentos das FUEPs sendo preparados na base operacional
de Tanguá.

E ainda na linha dos grandes contratos
com a Petrobras, a SISTAC acabou de
mobilizar, também, o maior contrato do
Brasil de escalada industrial dedicado à
inspeção de dutos. Este contrato teve início
em 23/07/2019 e prevê a mobilização de
até 11 frentes simultâneas de serviços.

Inovação
Soluções inovadoras
A SISTAC acredita que a inovação é um processo
importante, pelo qual é preciso passar para
vislumbrar horizontes de crescimento sólido,
desenvolver novos mercados e lançar novos
produtos e serviços.
Tendo isso em vista, a empresa lançou, em maio de
2018, um robusto Programa de Inovação, conectado
às soluções digitais da indústria 4.0 do setor de Óleo
& Gás e que tem proporcionado grande exposição
da marca perante clientes e parceiros, além de
desenvolver parcerias com startups. Com isso,
temos com as seguintes iniciativas em andamento:
> Startup de analytics, ficou encarregada de
organizar e digitalizar o banco de dados da empresa
dos últimos cinco anos. O objetivo desse projetopiloto foi servir de base para uma segunda fase, na
qual serão aplicados algoritmos inteligentes para
manutenção preditiva de ativos oﬀshore.

base de Tanguá, para detecção de atos inseguros,
por meio de visão computacional.
> Startup de realidade aumentada, esteve em nossa
embarcação SISTAC Vitória para realizar testes
com o uso de smart glass. A ideia, nesse primeiro
momento, é utilizar essa tecnologia para realizar
manutenções a bordo, com assistência remota,
reduzindo chances eventuais de downtime ou
descontos.
As iniciativas acima demonstram que a SISTAC
pavimenta um caminho robusto e alinhado aos
seus objetivos estratégicos, melhorando seus
processos e agregando valor aos seus produtos,
contribuindo dessa maneira para ser a primeira
escolha em Inspeção, Reparo e Manutenção (IRM)
de seus clientes.

> Startup de previsões climáticas, que faz uso de
modelos numéricos, em conjunto com a inteligência
artificial, para a previsão de condições climáticas.
Essa informação permite um melhor planejamento
das operações, alocando os recursos de maneira
otimizada.

Filiação da SISTAC ao IMCA

Somos a primeira empresa prestadora de serviços
de mergulho na América do Sul a obter esse
certificado e, consequentemente, a operar em
conformidade com altos padrões e melhores
práticas da indústria oﬀshore.
Acreditamos genuinamente que essa conquista
conduz as operações de mergulho no Brasil a outro
patamar, em termos de excelência, eficiência e
segurança.
A IMCA é uma organização sem fins lucrativos

3) Na sua opinião, como os investimentos que a
SISTAC vem fazendo para a melhoria contínua
das nossas operações e capacitação da força
de trabalho, contribuem para o crescimento
da companhia e dos funcionários?
A SISTAC sempre foi uma empresa inovadora.
Vejo que há um comprometimento da companhia
nesse aspecto, pois estamos sempre em busca de
novas tecnologias, soluções de engenharia para
aumentar o portifólio de serviços, modernização
de equipamentos, capacitação de mão de obra,
aquisição de novos equipamentos e revisão de
processos internos, buscando a melhoria contínua.
Posso citar como exemplos alguns projetos
importantes da empresa, como o Programa de
Desenvlvimento de Lideranças (PDL), a parceria
com a DuPont e a filiação ao IMCA, onde tive a
possibilidade de participar ativamente e realizar um
curso em Aberdeen, Escócia.

Os aprendizados são muitos, pois as novas
demandas e interação com outros departamentos
da companhia estão me trazendo experiências
que estão agregando muito valor à minha vida
profissional.

6) Em seus momentos de lazer, quais são os
seus principais hobbys?
Gosto de estar com a família para fazer viagens,
churrasco e ir à praia. Gosto de mergulhar, ir à
academia e estar com amigos.

4) Conte-nos um pouco sobre os projetos em
que você está envolvido e suas expectativas.

> Startup de sensoreamento, baseada em Niterói,
está configurando seus dispositivos de captura de
imagem para rodar um projeto-piloto em nossa

Temos o prazer de anunciar que a SISTAC foi
reconhecida como membro da International Marine
Contractors Association (IMCA), com participação
na Divisão de Mergulho - Mergulho Raso. Esse
feito é resultado do trabalho árduo, dedicação
e determinação da nossa equipe em superar as
expectativas dos nossos clientes.

de trabalho e me fazendo desenvolver novas
competências, o que me deixou bastante satisfeito.

que representa a grande maioria dos contratados
e fornecedores na indústria de petróleo e gás e
energia renovável em todo o mundo.
Sua missão é melhorar o desempenho na
indústria de contratação marítima, aproveitando
a especialidade de seus membros. Ela conta
com status consultivo na International Maritime
Organization (IMO) – da qual o Brasil é signatário
– e é ativa em questões regulatórias e de políticas
internacionais na indústria.

Atualmente realizo auditorias internas dos processos
de mergulho para verificar o compliance na execução
das operações e dos procedimentos aplicados. Além
disso, treino a força de trabalho, visando uniformizar
o nível técnico de nossos colaboradores e atuo como
parceiro do RH na seleção de pessoal qualificado
para os projetos de mergulho. Recentemente, me
tornei o responsável técnico do mergulho perante
a Marinha do Brasil.
Da mesma forma, faço parte do projeto de análise
dos equipamentos críticos, por meio da tecnologia
BowTie que é uma maneira esquemática e simples
de descrever e analisar os caminhos críticos para a
investigação de riscos.

5) Quais foram as principais mudanças e
aprendizados quando você assumiu a posição
de Auditor Interno na área de Operações?
Uma das principais mudanças foi no regime de
trabalho, pois eu já estava havia alguns anos
trabalhando no regime oﬀshore e passei por um
período de adaptação, com mudanças nas novas
demandas de trabalho.

Lauder e sua família na Primeira Corrida e Caminhada SISTAC.

7) Que mensagem você gostaria de deixar para
os colaboradores da SISTAC?
Estamos em um momento de grandes mobilizações
e de muitas frentes de trabalho, contando com o
engajamento da liderança, a fim de fomentar a
cultura de segurança em toda a nossa força de
trabalho, para que possamos alcançar os objetivos
de maneira segura e sem acidentes.
A mensagem que quero deixar é que ninguém
pode fazer mais pela nossa segurança do que nós
mesmos.
Lembre-se: existem pessoas que te amam e, se
você faltar, elas vão sentir. Você é único para as
pessoas que te amam e ninguém poderá ocupar
o seu lugar. Sejam multiplicadores da segurança,
contagiando as pessoas na busca por um ambiente
de trabalho seguro. Todos nós ganhamos com essa
cultura.

Caminhos de Futuro
Caros colegas,
Temos muito a celebrar e muitos desafios ainda pela
frente. Desde 2016, na contramão da recessão da
economia brasileira, a SISTAC dobrou seu quadro de
funcionários (já somos um time de 1.100 colaboradores),
iniciou doze novos contratos com a Petrobras e
Empresas Estrangeiras e triplicou o seu volume de
contratos. Fizemos investimentos maciços em novos
equipamentos, em capital humano, treinamento,
ferramentas gerenciais e revisão de processos
operacionais, além de termos reduzido em 67% a taxa
de acidentes (TRC) de 2016 para 2019. Tudo isso só
pôde ser alcançado pelo trabalho incansável de cada
um de vocês e por isso recebam o meu agradecimento
pessoal, compreendemos o Caminhos de Futuro, nos
empoderamos dele e o temos construído juntos.
Estamos disciplinadamente no caminho, com todos
os seus altos e baixos, com o passado, o presente e
o futuro. Todas as Mudanças trazem consigo reações
e oposições pontuais, quando foram construtivas
soubemos fazer os ajustes necessários. O Time SISTAC
vai cada vez mais forte na direção correta do Caminhos
de Futuro, sabendo que temos muito trabalho e
desafios pela frente, principalmente nos pilares de
Disciplina Operacional/Eficiência e Segurança.
Nos propusemos a ter:
1 - Time capacitado, talentoso, colaborativo, focado
em resultados em um ambiente transparente, criativo
e tecnologicamente atualizado.
Nos últimos dezoito meses promovemos 24
Fóruns/Workshops SISTAC, envolvendo mais de
800 participantes, foram mais de 67 mil horas de
treinamentos da força de trabalho. Construímos o
nosso programa de Inovação com Startups junto
com a Fábrica de Startups com o foco em Robótica,
Inteligência Artificial e Sensores com resultados
bastante positivos e projetos em andamento com
três Startups, além de chamadas públicas para os
nossos colaboradores participarem de debates com
expoentes da nossa indústria, clientes e parceiros.
2 - Operação eficiente, alta segurança, qualidade e
arrojo comercial
Investimos pesadamente em equipamentos,
mobilizações de novos contratos, nova estrutura de
operações, revisão de procedimentos operacionais,
capital humano, envolvimento e treinamento das
lideranças offshore, auditorias e auto-auditorias
oﬀshore, ferramentas de segurança, nos afiliamos
ao IMCA (International Maritime Construction
Association)... mas podemos e necessitamos de
mais, temos convicção que precisamos impulsionar

mais fortemente esse grande pilar do Caminhos de
Futuro e para tal, criamos o Programa de Excelência
Operacional (PEX), com investimentos muito relevantes
em 6 grandes projetos de longo prazo:
1 - Projeto Liderança
Objetivo: reforçar e desenvolver a liderança.
2 - Projeto Planejamento
Objetivo: melhorar continuamente a capacidade de
Planejamento e Gestão da companhia
3 - Projeto SISTAC Dupont
Objetivo: mudar a nossa Segurança operacional
de patamar sendo protagonistas nas mudanças da
nossa indústria com a assessoria da DuPont, mais
reconhecida Consultoria de Segurança Operacional
do mundo, envolvendo e treinando toda a força de
trabalho. Serão 317 eventos até o final de 2019.
4 - Projeto de Gestão de Ativos Operacionais
Objetivo: melhorar continuamente a Assistência Técnica
e Integridade de Equipamentos. Todo o processo de
manutenção preditivo, preventivo e corretivo está
sendo remodelado e sistematizado.
5 - Projeto de Disciplina Operacional
Objetivo: aumentar continuamente a integridade de
processos e promover a melhoria contínua através de
auditoria interna de processos.
6 - Projeto Capacitação
Objetivo: treinar continuamente a mão de obra com
foco em qualidade e eficácia dos treinamentos.
Todos os projetos estão em andamento, com o
meu acompanhamento direto e gestão do Diretor
de Operações Thiago Guesse, a quem agradeço o
empenho e dedicação. Parabenizo também todo
o time que faz a história da companhia onshore e
oﬀshore exercendo o seu ofício e trabalhando como
agentes de mudança da Companhia. Temos muitos
colegas envolvidos no PEX diariamente e todos serão
impactados por ele. Aproveito para convidar a todos
que gostariam de colaborar mais ativamente com
o Programa a entrar em contato com o seu gerente
para que ele encaminhe o interesse para a Diretoria
de Operações.
Seremos mais seguros e eficientes e também faremos
os nossos clientes mais seguros e eficientes!
Abs, Felipe Gutterres

Mergulhos em Compliance
Ética no ambiente empresarial

Vejam alguns exemplos:

Normalmente, a ética é tratada a partir dos
nossos valores individuais: avaliamos nossas
condutas com o nosso próprio conjunto de
valores e percepções.

> Agir com mentiras, fofocas, boatos,
preconceitos, assédio sexual e moral;

A também tem os seus valores empresariais
que precisam ser seguidos e respeitados:
Segurança, Sentimento de Dono, Ética,
Colaboração e Foco no Cliente.
Por isso, se tiver alguma dúvida sobre uma
conduta e para evitar que uma ação (mesmo
na melhor das intenções) gere um problema
futuro, não hesite em procurar o Canal de
Ética.

Uso de objetos da SISTAC
Os ativos da SISTAC devem ser utilizados
para a realização de nossas atividades
profissionais.

> Brincar com o time de futebol quando o
meu colega estiver levando a brincadeira
a sério – brincadeira precisa ser engraçada
para todos os envolvidos;
> Ofender alguém a respeito da religião,
gênero, cor, etnia, orientação sexual, etc;
> Demorar, de propósito, para realizar as
atividades diárias – seja para prejudicar
alguém ou para ganhar horas extras;
> Desobedecer regras e procedimentos
internos de segurança.
Por fim, precisamos tratar o outro com
respeito, não confundindo a relação pessoal
e profissional, para evitar comportamentos
antiéticos.

Entretanto, sabemos que, com o avanço da
tecnologia e necessidade de conciliação da
nossa vida profissional e pessoal, há uma
certa tolerância para a utilização desses
ativos durante a jornada de trabalho.
Realizar uma ligação, acessar o e-mail
pessoal ou digitalizar documentos são
exemplos de utilização que, com moderação,
podem ser realizados.
Porém, precisamos ressaltar que essas
práticas não devem interferir nas nossas
atividades profissionais. No mais, devemos ter
precaução com conteúdos e sites impróprios,
que possam trazer prejuízos à empresa ou
constrangimento aos colegas de trabalho.

Como identiﬁcar um comportamento
antiético?
Precisamos que todos os colaboradores
façam parte de uma cultura ética. Todos são
fiscais e podem ajudar a questionar qualquer
comportamento que pareça antiético.

O Canal de Ética pode ser contatado em:
etica@sistac.com.br, pelo telefone fixo (21)
3674-8499 ou pelo telefone celular (21) 995306552.

