2012

Objetivos & Metas

Objetivos Principais
Continuar o desenvolvimento e implementação de
processos padronizados de Sistema Gerencial
Qualidade
para promover credibilidade, clareza e
familiaridade com o Sistema de Gestão.

Continuar a familiarização do Sistema de Gestão,
esclarecendo responsabilidades em cada
Qualidade
respectivo departamento, desenvolvendo
competências apropriadas em cada área.

Reforçar os elementos do processo de Avaliação/
Qualidade Aprovação de Fornecedores para garantir a
conformidade dos produtos e serviços.

Qualidade

Metas

Medidas / Garantias

Desenvolver um Comitê do Sistema de Gestão composto pela
alta gerência e chefes de departamentos para revisar os
processos da Empresa e promover o envolvimento de todos os
níveis.

Desenvolver um comitê e reunir-se conforme agendado.
Monitorar % de presença com objetivo de 80%.

Expandir o Departamento de Qualidade dentro da Empresa para
promover e monitorar melhorias contínuas.

Expandir o Setor de Qualidade do Departamento de
QSM&S em março de 2012.
Implementar um calendário e plano de treinamento m
Março de 2012. Monitorar participação de cada
treinamento agendado.

Desenvolver um plano para treinamento e familiarização
contínua do Sistema de Gestão para cada departamento da
Empresa.

Verificar a efetividade dos treinamentos através de
auditorias internas nos departamentos. Realizar uma
auditoria por mês, após a implementação dos
treinamentos. Monitorar não-conformidades por
departamento.

Aumentar as auditorias nos fornecedores principais e distribuir
questionários de auto-avaliação para fornecedores menores a
fim de análises seletivas.

Analisar e rever o atual processo com a alta gerência e
chefes de departamento. Aumentar as auditorias em loco
em 2012 para 100%. Monitorar % dos questionários
enviados vs. recebidos.

Expandir a atual Lista de Fornecedores Aprovados para mais do
que fornecedores de produtos e/ou serviços críticos.

Medir % de fornecedores sendo avaliados vs. % de
fornecedores aprovados por mês.

Implementar um programa estratégico para
desenvolver e treinar equipes novas de gestão
Qualidade para estabelecer e realizar treinamentos
fundamentais antes de serem liberados para a
sua função.

Desenvolver um programa de carreira/orientação de 90 dias para
Começar o programa em março de 2012. Medir % de
novos coordenadores de operações contratados para que
funcionários permanecendo na função 1 ano após
obtenham familiarização com o Sistema de Gestão e
conclusão do programa.
responsabilidades através de cada departamento da Empresa.

Continuar a melhorar os serviços que prestamos
Qualidade aos nossos clientes para garantir qualidade e
satisfação total do cliente.

Alcançar 100% de satisfação e zero reclamação de clientes.

Garantir que o inventário do almoxarifado seja
efetivamente controlado e gerenciado para
Qualidade melhorar os processos associados com os
pedidos, transportes, recebimento e
disponibilidade de peças de reposição.

Manter um relato preciso do estoque do almoxarifado e
continuamente monitorar o inventário para garantir o controle de
qualidade.
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Medir o feedback recebido e % positivo vs. % neutro vs.
% negativo. Medir % de downtime vs. uptime trimestral.
Monitorar % de perda/ganho do estoque continuamente.
Aplicar sistema de etiquetagem de produtos para
identificar os nomes de peças e usar para reduzir erros de
transporte/recebimento.
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2012

Segurança

Objetivos Principais
Saúde

Aumentar a conscientização sobre a saúde
geral e bem-estar.

Objetivos & Metas
Metas

Garantir que os funcionários sejam educados em temas
relacionados à saúde para promover um estilo de vida
saudável e reduzir doenças.

Melhorias na cultura organizacional. A
aceitação de SMS como um valor
Saúde
fundamental na mente dos gerentes e
Garantir que os funcionários de nível gerencial estejam
Segurança funcionários é necessária para manter um
envolvidos nas atividades de SMS ao longo de suas
Meio
forte
Sistema
de
Gestão
se
os
resultados
de
atividades diárias.
Ambiente
desempenho de SMS são atingidos.
Saúde
Segurança Reduzir o número de não-conformidades
Meio
recebidas de auditorias internas e externas.
Ambiente

Saúde
Meio Ambiente

Medidas / Garantias
Distribuir Alertas de Saúde bimestrais e fornecer
treinamento durante as reuniões de pré-embarque.
Medir % de doença em 2011 vs. % de doença em
2012.
Medir % de presença nas Reuniões Gerenciais de
Segurança e acompanhar o desempenho.
Medir % de presença nas reuniões de pré-embarque
e acompanhar o desempenho.
Medir % de inspeções de SMS (auditorias walk on) e
monitorar o desempenho.

Analisar tendências de não-conformidades e criar um
Garantir que as não-conformidades e recomendações para
relatório trimestral para submeter às partes
melhorias são compartilhadas por toda a organização para
aplicáveis. Medir % de não-conformidades de 2011
prevenir recorrências e melhorar o desempenho.
vs. 2012.
Treinamento direcionado a áreas de alto risco para reduzir Medir TF (Taxa de Frequência) e TFCA (Taxa de
Freqüência de Acidentes com Afastamento)
trabalho.
comparadas aos anos anteriores.

Saúde
Continuar os esforços para reduzir as lesões
de forma geral as ocorrências de incidentes no local de
Segurança no local de trabalho.

Medir as taxas de Esforços Pró-ativos mensalmente.
Monitorar taxas em comparação a 2011 e aumento
Continuar os esforços para fortalecer a
Aumentar treinamento e a utilização das ferramentas pró- ou diminuição do uso mensal.
Saúde
Segurança cultura de utilização de ferramentas próativas de segurança que avaliam os riscos e
Desenvolver um plano de treinamento sobre as
Meio
ativas para melhorar o reconhecimento de
comportamentos antes que os acidentes ocorram.
Ambiente
ferramentas pró-ativas durante o ano.
perigos e reduzir eventos não planejados.
Melhorar a qualidade e quantidade do banco de
dados de JSEA por toda a Empresa.
Medir a utilização da Autoridade de Parar o Trabalho
Continuar
os
esforços
para
fortalecer
a
Promover
uma
cultura
que
apóie
e
utilize
a
Autoridade
de
em 2011 vs. 2012. Monitorar o uso mensalmente.
Saúde
Segurança cultura de utilização da Autoridade de Parar o Parar o Trabalho a qualquer momento em que uma situação Concluir a Campanha das 12 Regras que SalvamMeio
Trabalho quando surgirem situações
de perigo surja, sem medo de repercussão.
Vidas enviando mensalmente os cartazes da
Ambiente
inseguras.
Autoridade de Parar o Trabalho para frota,
promovendo o seu uso.
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2012

Segurança

Objetivos Principais

Objetivos & Metas
Metas

Realizar análises de riscos nas operações com impactos
Saúde
Continuar a melhorar a identificação e
significativos a fim de encontrar ações mitigadoras
Segurança
gerenciamento dos riscos de segurança mais
Meio
adicionais para reduzir os riscos e perigos associados a
Ambiente significativos e impactos ambientais.

Saúde
Meio Ambiente

Medidas / Garantias
Realizar trimestralmente sessões de análises de risco
com a gerência e partes envolvidas.

uma tarefa ao menor nível.

Continuar os esforços para melhorar o
Meio
Ambiente gerenciamento de resíduos.

Reduzir o impacto negativo sobre o meio

Meio
Ambiente ambiente, reduzindo as ocorrências de

derramamentos.
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Reduzir a quantidade de resíduos perigosos e domésticos
gerados a bordo das embarcações que operam para a
Petrobras.

Distribuir Alertas Ambientais bimestrais e fornecer
treinamento durante as reuniões de pré-embarque
para melhorar o gerenciamento de resíduos.

Calcular a Taxa de Derramamento e monitorar
trimestralmente os aumentos ou diminuição.
Taxa de Derramamento = (quantidade em metros
Determinar o impacto que a Empresa tem sobre o meio
cúbicos (M3) de vazamento que atinge o meio
ambiente e continuamente reduzi-lo através da medição de ambiente por operações da Empresa / número de
desempenho, educando e colocando implementando
transferência de fluídos). Monitorar esta taxa para
sistemas para prevenir danos.
mostrar o processo de melhoria ou declínio.
Desenvolver um plano educacional de treinamento
sobre derramamentos e como preveni-los.
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