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Serviços e Equipamentos de Segurança para Upstream
Maximize sua produtividade.
Seu parceiro global para:

•
•
•
•

Serviços de segurança de H2S e outros gases perigosos
Inovações de processos e equipamentos líderes da indústria
Operando em ambientes árticos, áridos, tropicais e oceânicos
Campanhas de Onshore e Offshore (Floating Production, Storage and Offloading –
FPSO e Mobile Offshore Drilling Units – MODU).

www.UnitedSafety.net

Segurança durante perfuração, workover e conclusão.
Desde o início da perfuração até o final da conclusão do poço, a United Safety tem um
papel integral em fornecer soluções personalizadas de segurança para todos os
funcionários, tanto em terra firme (onshore), como no mar (offshore). A experiência da
United Safety foi testada e aprovada ao executar projectos em larga escala com sucesso.
Um exemplo notável foi a mobilização de serviços de segurança contra gases para 10
plataformas offshore em uma região desprovida de recursos em apenas 90 dias.
A United Safety concentra seus esforços em fornecer equipamento especializado e
profissionais de serviço técnico para satisfazer às necessidades de segurança do cliente que
são identificadas através dos melhores processos disponíveis. Ao utilizar uma abordagem
"escute o cliente", a United Safety estruturou seus sistema de execução para refletir a
realidade operacional dos ambientes upstream de hoje.

Empenho, experiência e serviços de valor que melhoram a eficiência.
A United Safety utiliza excelentes processos para identificar os desafios do cliente. Equipada com uma visão
profunda da indústria, a empresa desenvolveu processos e sistemas que tornam a gestão de serviços de
segurança em uma ferramenta para melhor eficiência e para prever os requisitos do projecto. Os processos de
segurança desenvolvidos incluem:

Avaliação de necessidades
A avaliação de necessidades é um processo utilizado para analisar o trabalho com os principais interessados,
antes de iniciar as operações. Este processo garante que todas as partes interessadas tenham uma melhor
compreensão e uma boa visão geral do escopo do projecto o que coopera para um bom início de projeto.

QCycle™
O equipamento da United Safety é colocado em uso após ser submetido a um processo QA/QC no local, onde é
completamente limpo, desinfetado, inspecionado e testado. A disponibilização do estoque de equipamento é
otimizado à medida em que o tempo de manutenção do equipamento utilizado em serviço de campo é
minimizado. Os clientes valorizam a qualidade confiável e padronização dos equipamentos da United Safety
disponibilizados no local de trabalho.

Stewardship Report™
O relatório contém observações sobre processos internos do cliente e desempenho de pessoal e identifica
processos bem sucedidos e oportunidades de melhoria a serem aplicados em projectos futuros. O olhar de °360
fornece uma série de soluções e sugestões que permitem a continuidade do serviço de um projecto para outro.

Comprometidos e bem treinados. Trabalhando para mantê-lo seguro.
Quando a United Safety é contratada, nossos profissionais conscientemente comprometidos tornam-se uma extensão
do pessoal do cliente, dedicados a identificar e resolver problemas de forma proativa antes que possam impactar
negativamente as operações. Os funcionários da United Safety passam por desenvolvimento contínuo e por auditorias
regulares de competência e recebem suporte tanto no local de trabalho como da gestão executiva da empresa,
localizadas em escritórios regionais próximos à área de operações.
Fornecemos os seguintes funcionários para operações upstream:
• Coordenador Técnico de Operações executa o plano do cliente e dá suporte aos contratantes no local para
alcançar as metas operacionais.
• Supervisor de Excelência de Processos orienta funcionários no local em direção à Excelência Operacional.
• Especialista de Segurança de Gás Perigoso garante segurança em ambientes de Perigo Imediato à Vida e à Saúde
(do Inglês, IDLH).
• Coordenador de Zona de Planejamento de Emergência (do Inglês, EPZ) monitora atividades na Zona de
Planejamento de Emergência.
• Técnico de Segurança Industrial revisa processos e desenvolve uma cultura positiva de segurança através de
implementação activa no local.
• Profissional Polivalente tem as habilidades combinadas de um Especialista de Segurança de Gás Perigoso e de um
Técnico de Segurança para fornecer liderança focada em segurança.

De segurança no local de trabalho à proteção da comunidade.
O equipamento utilizado pela United Safety reflete nosso compromisso inabalável com a inovação. Nossos
equipamentos consistem de designs proprietários de sistemas de segurança contra gases e inovações em
equipamentos que vão de sistemas revolucionários de monitoramento de gás até sistemas de entrega de ar
respirável. Foram testados e comprovados em gestão de segurança de projectos críticos como introdução de
tubulação (Snubbing), perfuração sub-balanceada (Underbalanced Drilling) e tubulação em espiral (Coiled Tubing).
A United Safety tem um extenso estoque de equipamentos que é mantido em excelentes condições.
Algumas das nossas populares inovações de

Algumas das nossas populares inovações de

equipamentos em Sistemas de Entrega de Ar

equipamentos em Sistemas de

Respirável incluem:

Monitoramento de Gás incluem:

• High Pressure Delivery System™

• Quazar™

• Air II™ Manifold System

• Typhoon™

• Air-Qube™
• TCOM™

Sistema de Segurança contra Gases:
• Air Qruise™

Principais Benefícios
• Melhor eficiência e elevados padrões de segurança em todos os locais de trabalho onde operamos.
• Constante treinamento e aconselhamento para dar suporte a programas de nacionalização.
• Gestão de segurança de qualidade que reduz os riscos a fim de manter o objetivo de zero incidentes.

Testemunhos de clientes
"Isto é em reconhecimento aos oito jovens que dão suporte às operações.
Estes homens têm feito um excelente trabalho em fiscalizar a segurança de
todos os funcionários. Eles participam de reuniões antes do trabalho
identificando possíveis perigos. Testemunhei-os caminhar ao redor do local
de trabalho antes do início das atividades. Observei-os também a verificar
detalhadamente seus equipamentos de segurança, o que me dá muita
tranquilidade em saber que estes homens levam seu trabalho a sério e estão
cientes dos possíveis perigos que enfrentamos todos os dias".
- Chevron
"Durante um embarque em uma Unidade Flutuante de Produção,
Armazenamento e Transferência (do Inglês, FPSO), conheci um especialista
em H2S e CO2 da United Safety Brasil. Elogio o profissionalismo deste
funcionário. Ele desempenhou muito bem durante o período e além disso,
gostaria de salientar sua ótima orientação sobre H2S. Foi sem dúvida uma
das melhores apresentações sobre este assunto que eu já presenciei em anos
como supervisor. O especialista foi meticuloso em seus procedimentos e
palestras. Ele certificou-se de que todos fôssemos realmente treinados na
colocação e no uso do equipamento de segurança."
- Petrobras

Sede Corporativa

Angola

125 East Lake Road N.E.

Estrada Lar do Patriota, Benfica, Luanda, Angola
Telefone: 244-231-260-000

Airdrie, AB T4A 2E9, Canada
Telefone: +1 403 912 3690, Fax: +1 403 948 5190
E-mail: info@unitedsafety.net

Malongo Base, Cabinda, Cuanza Norte, Angola
Telefone: 244-231-260-000

Hemisfério Oriental

Brasil

Caixa Postal 500582, 305, Block A,
Office Park Building, Dubai Media City,
Emirados Árabes Unidos
Telefone: +971 4 369 5075, Fax: +971 4 369 5074
E-mail: international@unitedsafety.net

Rua Odete Coutinho Pereira, 288,
Vale Encantado CEP 27933-390,
Lot. Novo Cavaleiros, Macaé – RJ, Brasil
Telefone: +55 22 3737 0160
E-mail: international@unitedsafety.net

MRK-UPS-BR-308-PT-ANG-14-7

