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Parceria 
com Henkel 

consolida novo 
segmento 
Brastech 

Equipamentos

Apesar do período instável provocado 
pela pandemia da Covid-19 em 2020, 
o segundo semestre de 2021 voltou a 

ser favorável para os negócios. Marcando a 
recuperação do mercado offshore, a empresa 
Brastech Service ganha mais um segmento 
de atuação, com a nova parceria fi rmada com 
a Henkel, nascendo a Brastech Equipamentos.

A novidade fornecida aos clientes é o reforço 
estrutural em tubos e linhas de processo, com 
material compósito de PRFV (plástico com re-
forço de fi bra de vidro), uma solução inovado-
ra nos serviços de manutenção em estruturas 
metálicas. 

O gerente comercial e técnico da Brastech, 
Eduardo Inácio, explicou que o serviço feito 
com a Henkel restitui a condição operacional 
de tubos, sem a necessidade de substituir a 
mesma e dando uma garantia entre 2 e 20 
anos operacional ao trecho reparado.

“As linhas podem estar enferrujadas, broca-
das, amassadas ou furadas. O reparo pode 
ser feito com a linha em operação ou com a 
linha desligada, a depender de cada situação. 
O processo de reforço também pode ser 
empregado em tanques estacionários e em 

estruturas de suporte da planta como vigas 
e pilares. O sistema de reforço é baseado na 
Norma ASME PCC-2 2018 e ISO 24817, sendo 
o cálculo de camadas e área de reforços, ex-
traídos dessa norma, explicou o engenheiro 
químico. 

Para o diretor operacional da Brastech, Rober-
to Chedid Filho, o novo segmento operacional 
traz novas possibilidades de negócios, com 
soluções tecnológicas, seguindo as normas 
vigentes de qualidade. 
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#QUALIDADEON
Treinamento Subsea 

reforça técnica na 
rotina de trabalho da 

Brastech

Com o objetivo de treinar e qualifi car os novos 
colaboradores Brastech e reciclar o conheci-
mento técnico dos mais antigos, o Treinamen-
to Subsea, aconteceu no mês de maio, guia-
do pelo instrutor de treinamento, Edvaldo de 
Souza Conceição.  

O treinamento apresentou os Equipamentos 
de Segurança e Controle de Poços de Perfura-
ção (BOP), da área de operação, manutenção, 
inspeção e testes, abrangendo os seguintes 
tópicos:

1 - Tipos de Unidades Operacionais de 
Perfuração e Produção de Petróleo;

2 - BOP - Preventor de Blowout;

3 - BOP - Sistema de Controle;

4 - Sistema de Junta de Riser de Perfuração;

5 - Sistema de Tensionador de Riser de 
Perfuração;

6 - Sistema de Compensação da Coluna de 
Perfuração.

O consultor técnico Conceição, explicou que, 
colaboradores capacitados podem desenvol-
ver e desempenhar suas atividades diárias da 
melhor maneira possível, trocando experiên-
cias:

“Para os colaboradores mais antigos, este trei-
namento é uma forma de realizar uma autoa-
nálise nas atividades diárias, de acordo com as 
novas diretrizes, normas, evolução tecnológi-
ca. Para os novatos, é primordial para adquirir 
novos conhecimentos”, afi rmou o engenheiro 
de produção. 

Acrescentando que, durante o curso, a inte-
ração dos participantes foi excelente, com 
perguntas, comentários e esclarecimento de 
dúvidas. “Recebi muitas mensagens dos cola-
boradores elogiando o treinamento, acredito 
que atingiu o objetivo”, concluiu.

Brastech é aprovada 
na Certifi cação BSI 
para manutenção e 
inspeção de risers

A Brastech foi aprova-
da na ISO 9001 para 
manutenção e ins-
peção de risers, sem 
nenhuma não-con-
formidade. 

A auditoria externa foi realizada nos dias 5 e 6 
de julho, de 2021, pela certifi cadora BSI. 

Este feito chancela o compromisso da Braste-
ch como fornecedora do mercado Offshore, 
em assegurar a efi ciência e efi cácia dos pro-
cessos, a fi m de oferecer a seus clientes um 
produto e serviço de qualidade internacional.

Vem aí, 
Auditoria Externa 
ISO 9001 - Marine

A fi m de garantir a 
primazia em todos 
os seus processos, a 
Brastech mantém os 
padrões de qualidade 
exigidos em diversas 
normas de excelên-
cia. 

A próxima auditoria da norma ISO 9001, do se-
tor Marine, será nos próximos dias. 

Para continuar conquistando êxito, os colabo-
radores devem se manter atentos em cumprir 
a Política e Objetivos de Qualidade.
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A Política de 
Qualidade 

Brastech foi 
atualizada

 A Política de Qualidade da Brastech foi revisa-
da no intuito a direcionar os colaboradores a 
tomarem decisões sobre processos. A Direção 
mantém os objetivos pertinentes ao propósi-
to e ao contexto da organização e apoiando 
seu direcionamento estratégico, de forma a 
assegurar um comprometimento a melhoria 
contínua do sistema de gestão da qualidade.

#VOCÊSABIA?
A Fabricação de Embarcações Militares 

Classe Pacific à Marinha do Brasil marcou a 
história da Brastech Marine

Destaque no Brasil, a empresa Brastech Service fabri-
cou, em 2020, quatro embarcações à Marinha do Brasil, 
que num passado recente só compravam de fabrican-
tes estrangeiros.

As embarcações militares de modelo ‘Brastech RIB 
6.80 FAST 200 DIESEL-RABETA’ atendem os requisi-
tos de padronização da DEN - Diretoria de Engenharia 
Naval e são utilizadas no resgate de homem ao mar, 
combate ao tráfego de armas e drogas em operações 
de segurança do 1° Esquadrão de Escolta da Marinha

“Usamos a embarcação para resgatar pessoas no mo-
mento de socorro, também em operações de inspeção naval, envolvendo outros navios em 
exercícios, e no patrulhamento, em abordagens de conduta hostil, transporte de cargas ilícitas 
etc... Então nossa atuação exige ao extremo todo o tipo de manobra em áreas de riscos, com 
rapidez e segurança”, explicou o Terceiro Sargento, MR Gomes.

“A Marinha ter contratado uma empresa nacional para 
a fabricação da lancha, significa que o parque industrial 
nacional tem evoluído, isso é um fato positivo tanto para 
Marinha quanto para o país. Já tínhamos uma experiên-
cia anterior com a Brastech, e as embarcações superaram 
nossas expectativas”, afirmou o Capitão Tenente, Sr. Silvei-
ra, fiscal do contrato.

Para o gerente do setor Marine, da Brastech, Eduardo Iná-
cio, a Marinha está de parabéns por acreditar e investir em 
uma empresa 100% brasileira, fomentando o crescimento 
nacional.

Lancha Militar 
Brastech é 

utilizada em 
operação 

da Marinha 
Brasileira no 

Golfo da Guiné

No dia 23 de agosto de 2021, a Lancha ‘Braste-
ch RIB 6.80 FAST 200 DIESEL-RABETA’, entrou 
em ação com o grupo de inspeção da Marinha 
do Brasil, no Golfo da Guiné, na África. 

A sexta frota das Forças Navais dos EUA na 
Europa-África, a Operação Guinex-I com 

a Fragata Independência (F 44) foi o primei-
ro exercício da costa atlântica da África com 
a participação de navios dos EUA e do Brasil. 
O engajamento destaca o interesse compar-
tilhado dos EUA e do Brasil pela segurança 
marítima e liberdade de comércio no Atlânti-
co Sul.

A Lancha Brastech da fragata 
Independência foi registrada em 
alta velocidade ao lado do USS 
Hershel “Woody” Williams, uma 
base móvel expedicionária da 
classe Lewis B. Puller, atualmente 
em serviço na Marinha dos Esta-
dos Unidos.

Durante a PASSEX, o Hershel “Woody” 
Williams e a Independência, realizaram o 
exercício Maritime Interdiction Operations 
(MIO), realizando busca e apreensão de ilícitos, 
bem como exercícios de manobra.

Fonte:  U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 
Sixth Fleet

Foto: Marinha do Brasil

Dessa forma, a equipe é  incentivada a prezar 
pelos seguintes Objetivos da Qualidade:

star Sustentabilidade e racionalidade econô-
mica e financeira;

star Satisfação dos clientes, compreenden-
do e atendendo suas necessidades, no que 
se refere a legislação, requisitos, 
cumprimento de prazos e conformidade 
de produtos e serviços;

star Contribuir com o crescimento dos re-
cursos humanos, por meio da motivação, 
envolvimento, ética, valorização, respeito, 
informação, treinamento e desenvolvi-
mento cultural de qualidade, agindo com 
competência, criatividade e 
participação das pessoas;

star Fornecedores e prestadores de serviços 
selecionados e capacitados para atender 
às diretrizes estabelecidas nesta política;

star Assegurando a melhoria continua do 
sistema de gestão da qualidade, para o 
alcance de resultados e o cumprimento 
dos objetivos da qualidade.

bullhorn Atenção
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#ALERTASMS
Brastech 

conscientiza 
colaboradores e 

abraça a campanha 
Novembro Azul

Com o objetivo de 
disseminar as cam-
panhas nacionais de-
saúde e prevenção de 
doenças, a Brastech 
conscientizou seus 
colaboradores, par-
ceiros e fornecedores, 
sobre a importância 
do diagnóstico pre-
coce do câncer de 
próstata.

QSMS Brastech 
alerta sobre o Perigo 
dos Adornos na Área 

Operacional

O uso de adornos no ambiente de trabalho 
pode causar acidentes gravíssimos, especial-
mente quando as atividades do trabalhador 
envolvem operação de máquinas industriais. 
Uma simples aliança pode causar a perda do 
dedo ou da mão inteira; pulseiras e correntes 
podem se enroscar nas partes móveis dos 
equipamentos, causando ferimentos graves, 
mutilação de membros ou até mesmo a mor-
te do trabalhador.

Como medida de segurança do trabalho, 
a equipe de QSMS Brastech conscientiza 
sobre os perigos relacionados ao uso de 
adornos em proteção à vida e à integridade 
física do colaborador. 

“Percebemos que muitas pessoas se ape-
gam a objetos por seu valor sentimental e 
se recusam a cumprir a proibição, colocando 
sua vida em risco. Mas, é bom destacar que 
elas não poderão utilizar anel em um dedo 
faltante. A melhor forma de evitar um aciden-
te causado por adorno é não usar”, afirmou 
Rafael.

para os mais jovens é a qualifi cação, pois com 
o avanço da robótica, investir nesses estudos é 
muito importante”, frisou. 

“Já sou aposentado, mas continuo trabalhan-
do porque gosto do que faço. Adoro novos de-
safi os, embarcação com sistemas diferentes, 
ver novos projetos. Construí uma história junto 
da Brastech e me orgulho disso”, afi rmou. 

Já o funcionário, Douglas Lima, de 31 anos, 
é laminador, do setor Flutuador. Reconheci-
do por ser um profi ssional assíduo, com bom 
relacionamento em trabalhos em conjunto. 
Douglas iniciou na Brastech, em junho de 
2012, e desde então, sempre procura fazer 
além do que lhe é proposto.

“Entrego o meu me-
lhor. Entrei com um 
objetivo, e através do 
trabalho, foi conquis-
tado. Hoje tenho casa 
própria, carro e mesa 
farta para minha fa-
mília. Foi aberto um 
leque de oportunida-
des. Tudo que con-
quistei nesses anos 
foi graças a Brastech”, 
contou.

Douglas ainda deixou uma dica para os no-
vos colaboradores: “Trato cada dia de traba-
lho como se fosse o primeiro, pois quando o 
trabalho é novo, nos esforçamos mais, temos 
mais cuidado”, ressaltou. 

O colaborador também afi rmou que, seus su-
pervisores são pacientes, orientam e direcio-
nam quando precisam”, fi nalizou.

#BONSEXEMPLOS
Conheça 

os colaboradores 
Destaques 

Brastech 2021
Desde a sua fundação em 1972, o Time Bras-
tech, sempre enfrentou desafi os. A constante 
superação em todos os segmentos, que com-
põem a empresa, é fruto de um trabalho em 
equipe, feito com responsabilidade e dedica-
ção. No ano de 2021, os segmentos de Riser e 
Flutuador, destacaram, respectivamente, os 
colaboradores, José Ueberson, Aquino e Dou-
glas Lima, na efi ciência em realizar as tarefas 
com qualidade e prontidão.

O colaborador José Ueberson tem 32 anos
e está há mais de 2 anos na Brastech. Atual-
mente compõem a equipe do Riser, como 
meio ofi cial de mecânica. Foi destacado por 
sua proatividade, pontualidade e zelo com as 
demandas.

“Antes da Brastech, já 
trabalhei com mecâ-
nica de automóveis. 
Tenho facilidade de 
aprendizado e enten-
do que, em todos os 
contratos, temos uma 
entrega comprome-
tida e mútua. Aju-
damos um ao outro, 
para o trabalho fl uir 
melhor. Temos a ca-
pacidade de sempre 

confi ar nos auxiliares e mecânicos”, ressaltou.

José Ueberson afi rmou que, trabalhar na 
Brastech é gratifi cante. “Entrei como auxiliar 
de serviços gerais, mostrei minha capacidade, 
e estou em constante evolução. Meu objeti-
vo é ser mecânico do meu setor, pois aqui fi z 
bons amigos, conheci pessoas que ajudam e 
ensinam. Passamos mais tempo na empresa, 
do que em casa, então criamos uma família”, 
acrescentou.

Com mais de 16 anos de empresa, o colabo-
rador, conhecido como José Carlos Aquino 
(64), é supervisor de produção – mecânica, na 
Marine, e também foi destaque, desta edição. 
Sua maior característica é a extrema inteli-
gência e capacidade de solucionar problemas.

Aquino disse que, co-
meçou a atuar para a 
Brastech, como free-
lancer, no Rio Grande 
do Sul. Naquele ano, 
ele montou uma em-
barcação ‘Work Bold’, 
de 7.32 metros. Em 
2005, Aquino foi con-
tratado pela Brastech 
Marine, para supervi-
sionar a produção de 
embarcações da Fis-
calização da Confederação Brasileira de Vela 
(CBVela). E desde então, segue atuando nos 
contratos em diversos serviços de fabricação, 
reparo e inspeção que o setor desenvolveu.

“Sou perfeccionista, faço bem feito, para não 
ter retrabalho. Quando a gente sobe na pla-
taforma, estamos representando a Brastech, 
então a responsabilidade pesa. Por isso, estou 
aqui há tanto tempo”, disse. 

Aquino também cultiva o hábito de chegar 
cedo, ligar o rádio e aguardar com calma o 
início do expediente. “O conselho que deixo 

Bonitos, porém, 
perigosos!

São considerados adornos:  relógios, anéis, 
alianças, correntes, presilhas de cabelo, bro-
ches, piercings, gravatas, brincos e quais-
quer joias, bijuterias ou acessórios de uso 
pessoal e crachás pendurados em cordões.

Na Corrente da 
Segurança, o elo mais 

importante é você!

Atenção
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#VISITATÉCNICAPREFEITURADERIODASOSTRAS

A Brastech recebeu no início de setembro a 
visita da equipe da Secretaria de Desenvol-
vimento Econômico da Prefeitura de Rio das 
Ostras em sua base operacional. O encontro 
que aconteceu no início de setembro, estrei-
tou os laços entre a instituição e a gestão mu-
nicipal. Além disso, foi possível apresentar os 
diversos segmentos da empresa e perspecti-
vas de negócios para os próximos anos.

DIRETOR EXECUTIVO

Roberto Chedid

DIRETOR DE OPERAÇÕES 

Roberto Chedid Filho

CONTATO
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#FICAADICADACIPA 
SIPAT Brastech 2021 aborda 

Saúde Mental
Com o principal objetivo de fazer com que 
os trabalhadores tomem conhecimento dos 
riscos ocupacionais que estão submetidos 
e dos devidos cuidados que devem ter, 
diariamente, no exercício da função, avaliando 
o contexto dos últimos tempos, a CIPA 
Brastech defi niu o tema da Semana Interna 
de Prevenção de Acidentes do Trabalho 
(SIPAT) 2021, como:  “Valorização à Vida: a vida 
não tem preço, é o nosso maior valor”.

Entre os dias 13 e 17 de dezembro, profi ssionais 
de diversos segmentos abordaram temas 

relevantes à saúde física e mental, família e meio ambiente.

Devido ao aumento de casos das doenças psicológicas, manifestadas 
durante a reclusão social, na pandemia da Covid-19, os cuidados com 
a Saúde Emocional foram ressaltados pelos palestrantes, João Bógea, 
psicanalista e hipnoterapeuta, e, a psicóloga do trabalho, Dayane 
Martins.

João pontuou que “controle 
é inteligência emocional”, e 
explicou que, sentimentos, 
sensações e emoções, apesar de 
parecidos, são bem diferentes, 
onde ambos infl uenciam na 
realidade individual do ser 
humano. Os colaboradores 
aprenderam que viver 
remoendo o passado é paralisar 

as possibilidades de um belo futuro. E que, somente o momento 
presente é real.

Para o colaborador Lucas Rocha Xavier (32), que assistiu a palestra do 
psicanalista, o assunto foi tratado de maneira didática, proporcionando 
uma refl exão sobre a vida. “A construção do presente é o que nos faz 
alcançar nossos sonhos e objetivos. Também aprendi sobre o fi ltro 
da história que cada um carrega, com seus ensinamentos e crenças. 
A SIPAT nos proporciona ter contato com ótimos profi ssionais, 
aprendemos sobre assuntos que, até então, não considerávamos tão 
importantes”, disse Lucas.

Já a psicóloga Dayane Martins, da 
SAME, falou sobre os benefícios 
da saúde mental. Além da 
explicação das causas, sintomas 
e prevenção das doenças 
psicológicas, a palestrante 
também realizou uma dinâmica 
de respiração profunda, alívio 
e liberação de stress. Os 
colaboradores mentalizaram e 

disseram palavras positivas para os colegas e puderam vivenciar um 
momento de empatia e relaxamento mental.

Além disso, a programação também contou com as palestras: 
“Muito além de fazer dieta”, com a nutricionista Nathalia Abreu; 
“Logística Reversa’, da empresária ambientalista, Emanuele Amaral; 
e “Segurança Doméstica com os Filhos”, com a pediatra Drª Ana 
Cristina Guerrieri.

COLUNA SOCIAL
#DIADAMULHER

Em referência a data 8 de março 
– Dia Internacional da Mulher, a 
Brastech promoveu uma confra-
ternização entre as suas colabo-
radoras. Uma dinâmica formou 
a ‘teia da união feminina’ e le-
vantou o empoderamento femi-
nino em todas as esferas. Além 
disso, uma linha do tempo com 
as principais conquistas das mu-
lheres na história foi debatida e 
entregue a cada uma. Como por 
exemplo, o direito de ter uma 
carreira. Até 1962, que nem faz 
tanto tempo assim, as mulheres 
no Brasil não podiam POR LEI 
exercer uma profi ssão sem antes 

pedir permissão para o marido. E, até os anos 80, a lei ainda defi nia o 
marido como “chefe da sociedade conjugal”.

#PALESTRAOUTUBROROSA
A Brastech promoveu uma palestra 
em conscientização ao Outubro Rosa, 
em parceria com as profi ssionais do 
SUS de Rio das Ostras. A assistente 
social, Flávia Carvalho e a enfermei-
ra, Cátia Regina, ensinaram a realizar 
o autoexame da mama, considerado 
como o toque do amor, que auxilia na 
prevenção e diagnóstico precoce ao 
câncer de mama.

#DIADASMÃES
O Dia das Mães é uma data muito es-
pecial, e por isso, não poderia passar 
despercebido. Como forma de carinho 
e reconhecimento da jornada dupla 
que as profi ssionais da Brastech exer-
cem, todas as mamães da empresa 
receberam uma caneca de porcela-
na personalizada com a foto dos seus 
fi lhos.

4


