— Printed copy. For the latest revisions, check UniSea IMS! —
Edison Chouest Offshore
BRAM/MS/AXE/1007
Revisão / Revision 06
20/02/2021
#

TOPICO
TOPIC

BRAM Offshore Transportes Marítimos Ltda  Sistema de Gestão / Management System  Anexo / Appendix

Approved

2021: Objetivos e Metas

ITEM DA POLÍTICA
POLICY ITEM

OBJETIVO
OBJECTIVE

META
TARGET

RESPONSÁVEL
RESPONSIBLE

1

A segurança e a saúde de nossos funcionários, a
1) Reduzir 70% da necessidade de impressão de
proteção
do
meio
ambiente
e
a
satisfação
dos
clientes
Consumo
Responsável:
documentos que necessitam de assinatura com
ISM CODE é a maior responsabilidade de nossa empresa,
Adotar
padrão
de
consumo
sustentável
de
papel
para
validade jurídica comparando com o ano de 2020.
ISO 14001 realizada através da nossa dedicação à excelência ema minimização da geração de papel da empresa.
2) Implementar 100% do módulo de check-list do
QSMS.
UniSea.

2

A empresa e seus funcionários estão comprometidos
em garantir a melhoria contínua das
Educação Ambiental:
ISM CODE responsabilidades de segurança, meio ambiente e
Promover a conscientização e engajamento dos
ISO 14001 qualidade de nossas operações, serviços e do próprio funcionários
na questão ambiental.
sistema de gestão através do estabelecimento de
objetivos e metas.

Realizar ao menos 03 ações, ao longo de 2021, de
envolvimento entre colaborador e as questões
ambientais para aumentar a conscientização dentro e
fora da empresa.

3

Os aspectos de qualidade, saúde, segurança e meio Consumo responsável:
de nossas operações sempre serão
ISM CODE ambiente
Otimizar as horas de utilização de DP durante as
considerados
igualmente importantes no planejamentoatividades
ISO 14001 e desenvolvimento
das embarcações de modo a minimizar as
de produtos e serviços como
emissões de carbono.
outros objetivos de negócios.

Reduzir as “Horas em DP - em Stand By”- fora dos 500
metros de uma Unidade Marítima de Superfície ou
DP / OPERAÇÕES /
Ativo Submarino para igual ou menor que 4% (média
EMBARCAÇÕES
anual) do número total de horas em DP realizado pela
frota.

4

O mesmo compromisso firme será exigido de nossos
e subcontratados, especialmente
Alinhamento de processo:
ISO 9001 fornecedores
aqueles envolvidos com o transporte ou disposição de Alinhar o processo de aquisição de serviços.
materiais perigosos.

Ajustar o processo de aquisição de serviços da
empresa, tornando o departamento de suprimentos
responsável por 50% das compras de materiais e
serviços.

5

Estará em conformidade com a qualidade e segurançaAlinhamento de processo:
processos estabelecidos, desenvolvendo as
ISO 9001 de
Melhorar a qualidade dos serviços prestados pelo
melhores operações, procedimentos e políticas para almoxarifado
às embarcações.
promover tais condições.

Garantir que 100% do material fornecido pelos
Almoxarifados esteja em perfeita condição de uso

SUPRIMENTOS

6

Estará em conformidade com a qualidade e segurançaGestão da agência:
processos estabelecidos, desenvolvendo as
ISO 9001 de
Aumentar a eficiência e eficácia dos processos
melhores operações, procedimentos e políticas para realizados
pela agência.
promover tais condições.

Implementar o sistema de Gestão de Agência (10.):
10.1 Protocolo de Comunicados; 10.2 Serviços de
Agência; 10.3 DUV; 10.4 Certificados; 10.5 Consulta
de Registros.

AGÊNCIA / TI /
CONTRATOS

7

Os aspectos de qualidade, saúde, segurança e meio
Alimentação Saudável:
ISM CODE ambiente de nossas operações sempre serão
considerados
igualmente
importantes
no
planejamento
Promover a conscientização e engajamento dos
ISO 45001 e desenvolvimento de produtos e serviços como
funcionários na questão de alimentação saudável.
outros objetivos de negócios.

Realizar ao menos 03 ações, ao longo de 2021, de
envolvimento entre colaborador e alimentação
saudável para aumentar a conscientização dentro e
fora da empresa.

SAÚDE

QUALIDADE / TI /
SUPRIMENTOS /
JURÍDICO

SMS

MANUTENÇÃO /
SUPRIMENTOS / TI

A empresa e seus funcionários estão comprometidos
em garantir a melhoria contínua das
Percepção de Segurança:
responsabilidades de segurança, meio ambiente e
Melhorar o desempenho de segurança com base na
qualidade de nossas operações, serviços e do próprio participação dos funcionários na pesquisa de
sistema de gestão através do estabelecimento de
percepção de segurança realizada em 2020.
objetivos e metas.
As políticas, procedimentos e diretrizes são
destinados ao uso exclusivo dos funcionários da
Prevenção de Incidentes:
empresa e suas companhias relacionadas. Eles são Aumentar a qualidade da observação de segurança
destinados a reduzir a frequência e gravidade de
(BBS) emitida pelas embarcações, na busca pela
acidentes de trabalho, incidentes ambientais e não
redução de acidentes.
conformidade.
Para isso, a empresa cumprirá com as normas de
saúde ocupacional, segurança e meio ambiente
aplicáveis, e estará em conformidade com a qualidade Melhoria contínua:
e segurança de processos estabelecidos,
Melhorar a conformidade na auditoria externa de ISM.
desenvolvendo as melhores operações,
procedimentos e políticas para promover tais
condições.

Analisar 100% das respostas da pesquisa de
percepção de segurança, definindo ações para
melhoria do desempenho de SMS com base na
análise.

8

ISM CODE
ISO 45001

9

ISM CODE
ISO 45001

10

ISM CODE
ISO 9001

11

Os aspectos de qualidade, saúde, segurança e meio
ambiente de nossas operações sempre serão
Energia:
ISM CODE considerados igualmente importantes no planejamentoMelhorar a capacidade da empresa de gerenciar
ISO 14001 e desenvolvimento de produtos e serviços como
eficiência energética.
outros objetivos de negócios.

12

A segurança e a saúde de nossos funcionários, a
proteção do meio ambiente e a satisfação dos clientes Satisfação do Cliente:
Aumentar 95% a média anual de disponibilidade de
ISO 9001 é a maior responsabilidade de nossa empresa,
Reduzir o tempo de inoperância da frota por eventos manutenção referente a eventos não programados.
realizada através da nossa dedicação à excelência emde manutenção não programados.
QSMS.

13

A segurança e a saúde de nossos funcionários, a
Consumo Responsável:
ISM CODE proteção do meio ambiente e a satisfação dos clientes Adotar a logística reversa de baterias para
ISO 14001 é a maior responsabilidade de nossa empresa,
minimização do impacto ambiental oriundo da
realizada através da nossa dedicação à excelência emdestinação de resíduo.
QSMS.

SMS

Emitir pelo menos 30% dos BBSs dentro dos critérios
de qualidade de prevenção definidos pelo
departamento de SMS.

SMS / OPERAÇÕES /
EMBARCAÇÕES

Reduzir 15% da quantidade de não conformidades da
auditoria externa de ISM realizada pela classe
comparando com 2020.

REGULATÓRIO /
EMBARCAÇÕES

Estabelecer uma estrutura para desenvolver metas
futuras de eficiência energética.

Reduzir a destinação de 10% de baterias
estacionárias comparando com o ano de 2020.

SMS

MANUTENÇÃO /
EMBARCAÇÕES

SMS / SUPRIMENTOS /
OPERAÇÕES /
MANUTENÇÃO /
EMBARCAÇÕES
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