
• Fornecedores e prestadores 
de serviços, selecionados e capa-
citados para atender às diretri-
zes estabelecidas nesta política. 
O processo de aquisição se mantém de 
forma selecionada, tratamos os forne-
cedores e prestadores de serviços como 
parceiros, garantindo assim, que todas 
as necessidades de compras são cumpri-
das atendendo a demanda, a qualidade 
e do produto a ser fornecido.

• Constante aperfeiçoamen-
to, visando a eficácia do Siste-
ma de Gestão da Qualidade; 
Assegurando, que todos os serviços são 
cumpridos com a especificação deter-
minada.

• Atitude proativa e de entreajuda 
interna, indutora de uma dinâmica 
orientada para o alcance de resulta-
dos e o cumprimento de objetivos. 
Buscar fazer o melhor a cada dia, bem 
como contribuir com ideias e sugestões 
no trabalho, visando reduzir/eliminar 
desperdícios ou atividades desnecessá-
rias, agilizando o processo e melhorando 
os resultados dos indicadores (metas).

Com esta Política, manifestamos o com-
prometimento da Brastech na execução 
de seus serviços com segurança e quali-
dade. Para isso é importante que todas 
as áreas pratiquem esta política, bus-
quem a melhoria contínua de seus pro-
cessos e a si próprios, obtendo o máximo 
de aproveitamento nos treinamentos 
disponibilizados no seu trabalho, aten-
dendo as necessidades e interesses dos 
clientes, preocupando-se com pessoas a 
sua volta e com o meio ambiente.

Brastech 
atualiza a 
Política de 
Qualidade
Os colaboradores devem 
prezar pelos seguintes 
objetivos da Qualidade:

A Sustentabilidade e racionalida-
de econômica e financeira; A 
meta de venda, foi estruturada 
com o momento que o mundo 

está passando, todas as estratégias fo-
ram elaboradas, visando a saúde finan-
ceira e a responsabilidade do emprego 
de cada colaborador.

• Satisfação dos clientes, compreen-
dendo e atendendo suas necessida-
des, no que se refere a legislação, re-
quisitos, cumprimento de prazos e 
conformidade de produtos e serviços; 
A satisfação do cliente diz respeito ao 
nível de conformidade quando realiza 
uma compra ou utiliza um serviço. A ló-
gica indica que, quanto maior for a satis-
fação, maior é a possibilidade do cliente 
voltar a contratar nossos serviços, dessa 
forma contamos com cada colaborador 
em sempre desempenhar o melhor de 
si.

• Ambiente gerador de moti-
vação, fomentando a aprendi-
zagem e a melhoria contínua. 
O conhecimento é vital para todo o cola-
borador, um profissional bem instruído é 
a certeza de um serviço bem executado.

Brastech renova a 
Certificação API Spec
A Brastech finalizou mais uma auditoria 
de Certificação API Spec, no mês de 
julho de 2020. 

O processo de recertificação é tão rigoroso quanto 
à avaliação para receber o primeiro certificado e 
requer da empresa a constatação de adequação 

de todas as normas.

A API (American Petroleum Institute) é líder no desen-
volvimento de padrões de equipamentos e operações 
para a indústria de petróleo e gás natural. Enquanto 
fornecedora deste mercado a Brastech preocupa-se em 
estabelecer os melhores parâmetros e procedimentos 
estabelecidos, a fim de oferecer a seus clientes um pro-
duto e serviço de qualidade internacional.

Vem aí 
Auditoria Externa ISO 9001
A fim de garantir a primazia em todos os seus pro-

cessos, a Brastech mantém os padrões de qualidade 
exigidos em diversas normas de excelência, como a 
Certificação ISO 9001. A próxima auditoria da norma 

será nos próximos meses. Para continuar conquistan-
do êxito, os colaboradores devem se manter atentos 

em cumprir a Política e Objetivos de Qualidade.

Política da Qualidade
A Brastech, empresa de “Serviços de Inspeção, Reparo, Remanufatura e Manutenção 
de Juntas de Riser de Perfuração e Juntas Telescópicas”.
Fabricação, Manutenção e Locação de Equipamentos de Salvatagem”, localizada na 
Zona Especial de Negócios de Rio das Ostras – RJ, configura-se como uma organização 
com padrões de qualidade que colaboram para a execução de sua missão, envolvendo 
nesse processo todos os seus colaboradores, fornecedores e parceiros, de modo a 
assegurar:

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

Contribuir com o crescimento dos recursos humanos, por 
meio da motivação, envolvimento, ética, valorização, 
respeito, informação, treinamento e desenvolvimento 
cultural de Qualidade, agindo com competência, 
criatividade e participação das pessoas;

O comprometimento, a responsabilidade e a 
conscientização em todos os níveis da empresa, inclusive 
dos fornecedores, na realização do produto/serviço;

Desenvolver processos eficazes e eficientes, segundo os 
princípios de Gestão para a Qualidade;

Fortalecer a parceria com fornecedores.

Sustentabilidade e racionalidade econômica e financeira; 

A Política do Sistema de Gestão da Qualidade requer de cada colaborador da Brastech, o cumprimento 
desta como uma condição de suas atividades.

_______________________________
Roberto Fernando Chedid Filho

Diretor de Operações

_______________________________
Roberto Fernando Chedid Filho

Diretor de Operações
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Falhas humanas 
representam 
95% dos 
acidentes 
causados em 
áreas industriais!

É impossível 
prever 
acidentes, mas é 
fácil se proteger, 
usando EPIS e 
tendo atenção!

Faça sua parte! 
Protegendo a 
sua vida, você 
também está 
protegendo 
quem você ama!

SE LIGA!  
ESTÁ ROLANDO A 

CAMPANHA:

Comportamento Seguro 
Brastech

NA VIDA, CADA DIA É UM CAMPEONATO E CADA 
AÇÃO SEGURA, UMA VITÓRIA!

A REGRA É CLARA!

Politica de

qualidade
Politica de

qualidade

1



Brastech realiza Prova 
de Mar para entrega de 
embarcação

Como o próprio nome diz, 
fabricado para salvar vidas  
em momentos vulneráveis,  
o modelo RIB 6.01 LRG 60 4T  
Solas Fast foi homologado  
pela Brastech. 

O processo de homologação foi realizado pela equipe Marine  
Brastech e certificado pela Diretoria de Portos e Costa (DPC) da 

Marinha do Brasil.  O trabalho aconteceu no Rio São João, em Barra 
de São João e em um tanque de testes na cidade de Macaé.

Em junho de 2020, foi realizado uma Prova de Mar, 
no Rio São João, com a presença da Petrobras e 

da classificadora ABS para aprovação e entrega da  
embarcação RIB 6.01 LRG 60 4T Solas Fast. 

Brastech realiza  
Treinamento 5S
Com o tema “Organização para Otimizar a Qualidade”, a Campanha 5S estreou 
2020 com ações efetivas do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA).  
O treinamento estabeleceu na teoria e prática o senso de organização e limpeza em 
todos os setores da Brastech. Premissas:

• Focar o ambiente de trabalho da organização;

• Reduzir o desperdício;

• Melhorar os aspectos de qualidade, saúde e segurança.

Obs.: Fotos tiradas antes da pandemia

Brastech homologa 
embarcação  
salva vidas
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Ressaltando o Comportamento 
Seguro na pandemia da Covid-19 a 

Brastech adotou medidas preventivas 
e conscientizou seus colaboradores, 

seguindo as orientações da 
Organização Mundial de Saúde e do  

Ministério da Saúde

CIPA Brastech arrecada doações 
para famílias afetadas pela crise 

do Covid-19

Dia das Mães 
Mamães Brastech ficaram 
emocionadas com o carinho 
recebido no Dia das Mães

Uma homenagem do Grupo Brastech 
para todas as mamães que em sua du-
pla jornada realizam com êxito e amor a  
missão de ser mãe!

A BOA AÇÃO CONTINUA! 
A campanha foi estendida e a sua ajuda  

é muito bem-vinda!

#Solidariedade

Papais do Ano
Os pequenos Luan Heleodoro e Maria Elisa 
nasceram e encheram de alegrias a vida dos 
papais Arialdo Soares e Flavio Freiman. O 
Luan chegou no dia 9 de fevereiro e a Ma-
ria Elisa no dia 23 de março. Na sequência, a 
cegonha trouxe a linda princesa Liz Esther, 
no dia 23 de abril, para o nosso colaborador 
Carlos Henrique Moreira. No dia 8 de junho 
foi a vez do papai Edivanderson Araujo rece-
ber o Kayo, e na data 13 de junho, a princesa 
Alice chegou na família do Tiago Manhães. A 
Brastech parabeniza as famílias e deseja que 
as novas crianças cresçam com muita saúde 
e paz.
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As doações foram entregues ao Projeto Philia, de Rio 
das Ostras e beneficiaram 10 famílias, que ficaram  
muito gratas!
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#ColunaSocial
Colaboradores completam 10 anos 
de Brastech em 2020

Formandos 2019 são homenageados 
em festividade interna

Brastech promove roda 
de conversa, cuidados e 
autoestima em homenagem 
ao Dia Internacional da Mulher

A mobilização feminina foi e ainda é muito importan-
te para o combate das desigualdades de gênero no 
ambiente familiar, social e profissional. Além de refle-
tir sobre o 8 de março, as funcionárias assistiram uma 
palestra com a diretora Mary Kay, Barbara Beatriz, par-
ticiparam de sorteios de itens de beleza e ganharam 
presentes da marca. 

Os colaboradores Abílio, Alcimar, Edvaldo, Gilbert,  
Gilmar, Gilson, Jonas, Luiz Antonio, Rafael e Ronaldo, 
completaram 10 anos de casa, com trabalho, lealdade, 
competência e dedicação. 

A Brastech se orgulha do seu Time! 

Os profissionais Gabriel Soares, se formou no Ensino 
Médio com Técnico em Eletrotécnica; Jonatas Antenor, 
concluiu o curso de aprimoramento profissional na 
área de planejamento (Técnico de Planejamento); 
Aureo Chagas, já formado em técnico de mecânica, 
realizou o curso de aprimoramento profissional na área 
industrial (Automação Industrial); e Julio Cesar Bezerra, 
já formado em Técnico de Mecânica, formou-se no 
curso de aprimoramento profissional na área industrial 
(Eixo Tecnológico em Controle e Processos Industriais).

Conheça o Judoca  
Cleyton Candido
Técnico em Eletromecânica, projetista e colaborador do Time Brastech há 3 anos. 

Cleyton dos Santos Candido (36) é faixa roxa e atual campeão de judô, do  
Campeonato Estadual Regional Lagos.

Cleyton começou no judô aos 15 anos de idade, em Volta Redonda - RJ, dis-
putando alguns campeonatos regionais pela Federação de Judô do RJ. Em 
2001, precisou parar de treinar para focar na carreira profissional. Em 2016, 

acima do peso e sedentário, voltou a treinar. Continuou no judô, acrescentou o 
jiu-jitsu e nunca mais abandonou o tatame, com uma rotina intensa de treinos, de 
terça a sábado.

“Judô é saúde corporal e mental, diversão e defesa pessoal. Todo esporte é 
válido e ajuda a ter disposição, comprometimento e concentração em todas 

as áreas da vida”, afirmou Cleyton. 

DIRETOR EXECUTIVO

Roberto Chedid

DIRETOR DE OPERAÇÕES 

Roberto Chedid Filho

CONTATO

ÍCONE DE SITE: http://www.brastechnet.com.br/

MATRIZ 

AV. NOSSA SENHORA DA PENHA, 595, SALA 1005 – 
TORRE 1
EDIFÍCIO TIFFANY CENTER. SANTA LÚCIA
VITÓRIA – ES – 29056-250.

ESCRITÓTIO CENTRAL - RIO DE JANEIRO/RJ

AV. PAISAGISTA JOSÉ SILVA DE AZEVEDO NETO, 200
BLOCO 6 - SALAS 334, 335 E 336 - CONDOMÍNIO O2 
CORPORATE & OFFICES.

BARRA DA TIJUCA - RIO DE JANEIRO - RJ 
22775-056 (21) 4009 – 0900 /  
BRASTECH@BRASTECHNET.COM.BR.

BASE OPERACIONAL DE SERVIÇOS - RIO DAS OSTRAS/RJ

ROD. AMARAL PEIXOTO, KM 162 (ZEN), RUA 
QUÍMICO DO PETRÓLEO,
LOTES 7, 8, 9, 14 E 15 E RUA DO GEÓLOGO, LOTES 16, 
17 E 18.
MAR DO NORTE - RIO DAS OSTRAS – RJ
28899-008 (22) 3321-0850 /  
COMERCIAL@BRASTECHNET.COM.BR

Produção: Causar Comunicação

Redação 
Ana Clara Menezes

Designer Gráfico 
Lucas Caldeira

Siga nossas Redes Sociais

Instagram @grupobrastech/ | Facebook @brastech/

TIRAGEM: 200 exemplares
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