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Breve descrição da atividade principal:  

 

A SISTAC é líder no segmento de inspeção, manutenção e reparo offshore na 
indústria de Óleo e Gás no Brasil, através de acesso com Embarcações de apoio 
marítimo, Mergulhadores, Escaladores, Riggers e ROVs. 

Os pilares estratégicos da SISTAC estão adequados à realidade da indústria 
de Óleo & Gás e contribuem para alcançar a nossa visão de ser a primeira escolha 
de nossos clientes em soluções de inspeção, manutenção e reparo 
emerso e submerso desse importante segmento para o país, obedecendo 
igualmente aos nossos valores de longo prazo, sempre com excelência, qualidade, 
segurança, paixão pela inovação e pelo planeta. 

Nossos colaboradores são comprometidos com os objetivos estratégicos da 
SISTAC, trabalhando com qualidade, segurança e ética, sempre em busca dos 
melhores resultados e das melhores soluções para os nossos clientes. 

 

Missão: Prover soluções de Engenharia em Inspeção, Manutenção e Reparo 
emerso e submerso no mercado de Óleo & Gás no Brasil, buscando a integridade e 
o aumento da vida útil dos ativos de nossos clientes, por meio de segurança, 
qualidade, sustentabilidade, ética e alto engajamento de nossos colaboradores, 
operações e negócios.  

Visão: No prazo de cinco anos, sermos a primeira escolha de nossos clientes em 
soluções de inspeção, manutenção e reparo emerso e submerso no segmento 
de Óleo e Gás no Brasil, crescendo de forma segura, sustentável, rentável e onde 
os nossos colaboradores possam desenvolver suas potencialidades em um 
ambiente que propicia e estimula a colaboração, o trabalho em equipe e a 
inovação. 

Valores:  

Segurança: Zelamos pela segurança de nossos funcionários, clientes e parceiros e 
pela preservação do meio ambiente. 

Sentimento de Dono: Assumimos pessoalmente os nossos resultados e 
buscamos eficiência em nossas práticas. 

Ética: Agimos com ética e integridade em nossas relações profissionais. 

Colaboração: Acreditamos fortemente no trabalho colaborativo e multidisciplinar 
para a conquista de grandes resultados. 

Foco no Cliente: Criamos soluções de valor para os nossos clientes, com o 
objetivo de manter relações duradouras. 
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Introdução 

 

O Programa RH a Bordo 

 

A SISTAC é uma empresa onde 70% dos funcionários trabalham em regime 
offshore, tornando-se primordial iniciativas e projetos que permitam um canal de 
comunicação com os funcionários. 

Várias pesquisas apontam que em ambientes onde os resultados, valores e 
estrutura não são claros, é comum um alto índice de desmotivação e falta de 
engajamento dos funcionários. Em geral, os colaboradores não fazem mais do 
que as suas obrigações porque desconhecem a cultura e a estratégia da 
empresa. 

Diante dos fatores expostos acima, em janeiro de 2017 foi criado o “RH a Bordo”, 
que consiste na visita do setor de Recursos Humanos às embarcações, base 
operacional e outras frentes itinerantes de mergulho e escalada. O programa está 
sendo realizado mensalmente e o seu objetivo é criar uma aproximação com os 
funcionários, além de capturar sugestões que ajudam a melhorar os processos 
internos da Companhia e as condições de trabalho, aumentando o engajamento 
dos funcionários. O Programa é atrelado aos valores organizacionais e 
estratégias da empresa. 

Durante a visita, todos são convidados para participar da reunião. Os funcionários 
fazem diversos tipos de questionamentos, esclarecem as suas dúvidas e sugerem 
algumas ações, o que torna o processo mais transparente. O encontro também 
tem como objetivo cascatear a estratégia através da comunicação de informações 
relevantes. 

Até a presente data, os principais temas abordados foram: disponibilidade de 
recursos e informações (contracheques, pagamento de férias, EPIs); 
remuneração e benefícios; perspectivas de carreira, questões educacionais, etc. 

O programa “RH a Bordo” será contínuo e já atendeu mais de 170 funcionários. 
Em breve, será estendido para a Base Operacional de Macaé, a qual voltou a 
funcionar devido a um novo contrato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Corpo do Trabalho 

 

Um departamento de RH somente pode se considerar inovador quando atende a 
determinadas expectativas da organização e dos colaboradores, contribuindo de 
forma estratégica. A comunicação eficaz é um pilar “chave” para engajar os 
colaboradores nos objetivos e estratégias da empresa. 

Sendo assim, no dia 17/01/2017 foi realizado o primeiro RH a Bordo e o local 
escolhido foi a Embarcação SISTAC Vitória, durante o período de troca da 
tripulação. Durante esse período, é possível manter contato com as equipes que 
estão embarcando e desembarcando, o que permite maior participação no 
projeto. Na Embarcação SISTAC Esperança o mesmo processo foi realizado, em 
dia diferente. 

Na Base Operacional de Itaboraí, o RH paralisou a operação para reunir todos os 
colaboradores (administrativos e Operacionais) para a reunião.   

Nas frentes itinerantes, onde os serviços ocorrem em plataformas, não foi 
possível realizar o projeto devido à dificuldade de acesso. Seria necessário 
embarcar a equipe de RH, o que ainda não é possível.  

A Base Operacional de Macaé estava desativa e voltou a operar graças a um 
novo contrato. A partir de setembro, iremos iniciar o RH a Bordo nesse local. 

Durante as reuniões, o RH abriu espaço para que todos pudessem fazer 
sugestões e/ou perguntas. Vários colaboradores participaram e foi possível 
esclarecer algumas dúvidas e realizar um canal direto de comunicação. Muitas 
dúvidas já haviam sido esclarecidas individualmente ou durante outras reuniões, 
mas foi importante garantir que todos tivessem acesso às informações relevantes. 
Além disso, foi possível escutar sugestões que iriam promover o bem-estar dos 
colaboradores, sem impactar os processos da Companhia.  

Para otimizar o processo, foi criado um cronograma para a realização do RH a 
bordo até o final de 2017. Outras pessoas da equipe de RH também foram 
envolvidas devido ao sucesso do projeto.  

As solicitações são apresentadas nas reuniões da Diretoria da SISTAC, para que 
todos os pontos sejam analisados e os funcionários tenham um feedback sobre 
as sugestões apontadas. O RH funciona como gestor e facilitador do projeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Resultados e Conclusão 

 

Durante o projeto, muitas solicitações apareceram repetidamente e algumas 
foram consideradas relevantes para a Companhia. São elas: 

 

 Solicitações administrativas: 

- Contracheque online 

Muitos colaboradores reclamaram que é dispendioso se deslocar mensalmente 
até o escritório, localizado na cidade de Niterói, para buscar o seu contracheque. 
Foi sugerido o desenvolvimento de um sistema onde seja possível obter o 
contracheque virtualmente. Para atender tal demanda, foi implementado um novo 
sistema de folha de pagamento onde é possível obter o contracheque 
virtualmente.  

 

 Solicitações Operacionais: 

- EPIs 

Os colaboradores sugeriram novos modelos de EPIs com o objetivo de melhorar a 
segurança da operação. As demandas foram encaminhadas para a Gerência 
Geral de QSMS e foram atendidas.  

 

 Solicitações relacionadas às perspectivas de carreira: 

- Avaliação de desempenho 

Os funcionários apontaram ausência de feedback e falta de clareza nas tomadas 
de decisão relacionadas às movimentações internas. A SISTAC desenvolveu um 
robusto sistema de avaliação de desempenho. A previsão de início é janeiro de 
2018. 

 

 Solicitações Educacionais: 

- Convênios com Universidades 

A Companhia se conveniou com a Universidade Estácio de Sá (além de outros 
parceiros) e garantiu 40% de desconto para todos os funcionários na graduação e 
20% na pós-graduação como forma de incentivar a educação. 

 

 Solicitações de benefícios: 

- Reajuste de Ticket Refeição 

O Ticket Refeição das Bases Operacionais foi reajustado, de maneira a garantir 
equidade interna, quando comparada à base de Niterói. 

 

Segue o gráfico relacionado aos atendimentos das solicitações do RH a Bordo: 

 

 



 

 

Conclusão 

 

O Projeto RH a Bordo foi criado para criar uma aproximação com os funcionários 
e tal objetivo está sendo alcançado. A Companhia vem atendendo as solicitações 
relevantes, o que fortalece a confiança dos colaboradores no RH e na gestão, 
aumentando o engajamento. Quando não é possível atender as demandas, o RH 
faz uma devolutiva durante os encontros, expondo os principais motivos.  

Frequentemente, alguns funcionários sugerem que o RH a Bordo seja realizado 
com mais frequência, o que comprova a adesão ao projeto. Durante os encontros, 
o índice de participação é muito alto e os colaboradores comparecem 
espontaneamente e ativamente. 

Sendo assim, concluímos que o projeto está atingindo o seu objetivo, fortalecendo 
a comunicação entre funcionários e organização, e dando tratativa aos assuntos 
importantes, com visibilidade e envolvimento da alta gestão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


