#

NORMA
RULE

ITEM DA POLÍTICA
POLICY ITEM

OBJETIVO
OBJECTIVE

META
TARGET

RESPONSÁVEL
RESPONSIBLE

ISO 9001
ISO 14001
1 OHSAS
18001
ISM Code

Melhorar o índice de incidentes pessoais registrados em 2018
Reduzir a frequência e gravidade de acidentes de trabalho, promovendo a cultura de identificação, registro e tratamento
Aumentar 30% do uso da ferramenta de BBS comparando
incidentes ambientais e não conformidade.
de desvios comportamentais.
SMS
com 2018.
To reduce the frequency and severity of workplace accidents, Improve the rate of personal incidents registered in 2018 promoting
HSE
Increase 30% of the usage of BBS tool comparing with 2018.
environmental incidents, and nonconformance.
the culture of identification, registration and treatment of behavioral
deviations.

OHSAS
2 18001
ISM Code

Melhorar a qualidade e eficácia da utilização de ferramentas de
O trabalho deve ser iniciado quando a segurança da operação
Realizar 200 Blitz de SMS em PTW e JSEA ao longo de
segurança para eliminar e trabalhar com nível aceitável de
puder ser assegurada.
2019, atingindo 100% das embarcações operacionais.
SMS
riscos.
Work shall commence once the safety of the operation can be
Perform 200 HSE Blitz on PTW and JSEA throughout 2019, HSE
Improve the quality and effectiveness of using safety tools to
assured.
achieving 100% of the operational vessels.
eliminate and use acceptable risks.

OHSAS
3 18001
ISM Code

O trabalho deve ser iniciado quando a segurança da operação
Aumentar a presença da liderança de base à bordo das
OPERAÇÕES,
puder ser assegurada. Nós, como líderes, devemos
embarcações afim de promover uma cultura vigilante e de Realizar visitas com equipe multi-disciplinar em 20% das QSMS,
continuamente promover e reforçar essa ética, dando o exemplo
melhoria contínua com foco em QSMS.
embarcações operacionais.
MANUTENÇÃO
e fazendo as nossas expectativas bem conhecidas.
Increase the presence of shorebase leadership on board the Perform visits with multidisciplinary team in 20% of the OPERATIONS,
Work shall commence once the safety of the operation can be
vessels in order to promote a vigilant and continuous improvement operational vessels.
QHSE
AND
assured. We, as leaders, must continually promote and reinforce this
culture with a focus on QHSE.
MAINTENANCE
ethic by setting the example and making our expectations well known.

4

5

ISO 9001
ISM Code

Os aspectos de qualidade, saúde, segurança e meio ambiente de
nossas operações sempre serão considerados igualmente Aumentar a qualidade da gestão de manutenção preventiva a Realizar 2 inspeções nos programas de manutenção
importantes no planejamento e desenvolvimento.
bordo das embarcações.
preventiva em 100% das embarcações até o fim do ano. MANUTENÇÃO
Quality, health, safety, and environmental aspects of our operations Increase the quality of preventive maintenance management on Two inspections of preventative maintenance programs to be MAINTENANCE
shall always be considered as being equally important in the planning board vessels.
conducted in 100% of the vessels until the end of the year.
and development.

ISO 9001
ISM Code

Para isso, a empresa cumprirá com as normas de saúde
ocupacional, segurança e meio ambiente aplicáveis, e estará em
conformidade com a qualidade e segurança de processos
estabelecidos,
desenvolvendo
as
melhores
operações, Aumentar o desenvolvimento interno dos processos críticos Implementar o sistema Helm a bordo de 100% das
procedimentos e políticas para promover tais condições.
que envolvem a gestão da manutenção a bordo.
embarcações operacionais.
MANUTENÇÃO
o accomplish this, the company will comply with applicable Increase internal development of critical processes involving Implement the Helm system on board of 100% of the MAINTENANCE
occupational health, safety and environmental regulations, and maintenance management of the vessels.
operational vessels.
conform with established quality and safety processes by developing
the best operations, procedures and policies to promote such
conditions.
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OHSAS
6 18001
ISM Code

Os aspectos de qualidade, saúde, segurança e meio ambiente de Aumentar a qualidade dos simulados de incêndio das Eliminar os desvios encontrados na avaliação do
nossas operações sempre serão considerados igualmente embarcações que obtiveram baixo desempenho na avaliação simulado de incêndio em 100% das embarcações
importantes no planejamento e desenvolvimento.
realizada pelo Departamento Regulatório em 2018 .
operacionais que obtiveram baixo desempenho em 2018. REGULATÓRIO
Quality, health, safety, and environmental aspects of our operations Increase the quality of the fire drill of the vessels that obtained low Eliminate the deviations found in the evaluation of the fire drill REGULATORY
shall always be considered as being equally important in the planning performance in the evaluation carried out by Regulatory Department in 100% of the operational vessels that obtained low
and development.
in 2018.
performance in 2018.

OHSAS
7 18001
ISM Code

Preparar a tripulação das embarcações em Suporte Básico de
A empresa está comprometida em oferecer as melhores
Vida afim de capacitá-los no reconhecimento e ação primária
condições de trabalho possíveis para todos os nossos
Treinar 50% da tripulação em Suporte Básico de Vida ao
em situações de emergência potencialmente fatais.
SAÚDE
funcionários.
longo de 2019.
Prepare the vessel crew in Basic Life Support in order to enable
HEALTH
The company is committed to providing the best possible working
Train 50% of the crew in Basic Life Support during 2019.
them in recognition and primary action in potentially fatal
conditions for all of our employees.
emergency situations.

ISO 9001
ISO 14001
8 OHSAS
18001
ISM Code

Reduzir a frequência e gravidade de acidentes de trabalho,
incidentes ambientais e não conformidade.
Reduzir a quantidade de incidentes de DP tipo 1.
To reduce the frequency and severity of workplace accidents, Reduce the quantity of DP incidents type 1.
environmental incidents, and nonconformance.

9 ISO 9001

10 ISO 9001

11

ISO 14001
ISM Code

Reduzir em 100% a quantidade de eventos de DP tipo 1
EMBARCAÇÃO /
comparando com 2018.
DP
Reduce in 100% the quantity of DP events type 1 comparing
VESSEL / DP
with 2018.

A segurança e a saúde de nossos funcionários, a proteção do
meio ambiente e a satisfação dos clientes é a maior
responsabilidade de nossa empresa, realizada através da nossa Melhorar o desempenho do índice de satisfação do Cliente
dedicação à excelência em QSMS.
Petrobras (PEOTRAM).
Alcançar nota final ≥90 no PEOTRAM.
TODOS
The safety and health of our employees, the protection of the Improve the performance of the Petrobras Customer satisfaction Reach final grade ≥90 in PEOTRAM.
ALL
environment and satisfaction of customers is our company’s greatest index (PEOTRAM).
responsibility, accomplished through our dedication to QHSE
excellence.
A segurança e a saúde de nossos funcionários, a proteção do
meio ambiente e a satisfação dos clientes é a maior
responsabilidade de nossa empresa, realizada através da nossa Reduzir o risco de multa referente ao GINSP ao longo de 2019, Reduzir 40% da taxa de itens restritivos do GINSP
dedicação à excelência em QSMS.
afim de aumentar a satisfação do cliente.
encerrados em atraso comparando com 2018.
TODOS
The safety and health of our employees, the protection of the Reduce the risk of GINSP fine throughout 2019 in order to increase Reduce 40% of the rate of GINSP restrictive items closed with ALL
environment and satisfaction of customers is our company’s greatest customer satisfaction.
delay compared to 2018.
responsibility, accomplished through our dedication to QHSE
excellence.
Os aspectos de qualidade, saúde, segurança e meio ambiente de
nossas operações sempre serão considerados igualmente
OPERAÇÕES
Implementar a atualização do software de operações de
importantes no planejamento e desenvolvimento de produtos e
AND
Reduzir as emissões atmosféricas durante as operações de DP de frequência variável em 05 embarcações de classe
serviços como outros objetivos de negócios.
MAINTENANCE
DP.
NA2280 ao longo do ano de 2019.
Quality, health, safety, and environmental aspects of our operations
OPERATIONS
Reduce air emissions during DP operations.
Deploy the variable frequency DP operations software
shall always be considered as being equally important in the planning
AND
upgrade to 05 vessels in the NA2280 during 2019.
and development of products and services as other business
MAINTENANCE
objectives.

