NAVAL - NITERÓI REPAROS NAVAIS
Missão
Prestar serviços de Reparo Naval e de engenharia com soluções inovadoras e sustentabilidade, gerando resultados e
valores percebidos por seus Clientes, Colaboradores, Acionistas, e outras partes relacionadas, sempre primando pela ética no
relacionamento, no custo e na qualidade.

Visão
Ser reconhecida pela excelência de seus serviços e competitividade.

Valores
A Filosofia Empresarial da NAVAL está alicerçada nos seguintes princípios básicos:
• Iniciativa Responsável
• Comprometimento
• Lealdade
• Foco nos Resultados
• Foco na Satisfação do Cliente.

NOSSOS PILARES
Assim fundamentada, o objetivo da NAVAL é atuar com espirito empresarial que assegure a sua consolidação no mercado, sempre
como referência em credibilidade e competência na gestão de contratos de engenharia na área de Construção e Reparação
Naval, Instalações Industriais e de Construção Civil.
A atuação da NAVAL é pautada por princípios éticos e de Compliance, que apontam como valores maiores da empresa e
orientadores de seu relacionamento:
• Honestidade
• Dignidade
• Eficácia
• Respeito
• Decoro
• Transparência.
As atividades da NAVAL são auditadas pelo Compliance Corporativo do Grupo.

Rua Monsenhor Raeder, 273 - sala 3
Barreto - Niterói/RJ
(21) 2624-9200
www.niteroireparos.com.br

NOSSAS INSTALAÇÕES

O QUE FAZEMOS - ATIVIDADES E PARCERIAS

PARCERIAS

Com sede em São Paulo-SP, pode atuar nas mais diversas localidades,
individualmente ou com o apoio de outras empresas do Grupo, sempre
suportada pela sua Gestão Empresarial. Possui uma filial em Niterói,
na Rua Monsenhor Raeder, 273 - sala 3 - Barreto (Base Niterói/RJ).

A NAVAL é uma empresa de engenharia, passando a se dedicar mais recentemente à atividade de parqueamento a seco
(Marina Seca) de embarcações de apoio offshore e à área de Reparação Naval. Atua também na área de Construção Naval,
Instalações Industriais e de Construção Civil, nos seus mais diversos segmentos, oferecendo uma grande variedade de
serviços.

A NAVAL estabeleceu diversas parcerias, a fim de atuar na atividade de parqueamento de embarcações (Marina Seca),
bem como na atividade de Reparo Naval, utilizando um Dique Flutuante e adequando a sua capacitação para prestação de
serviços de Reparo Naval.

A Base Niterói está localizada em um dos mais importantes polos de
construção naval do país, próximo à Baía de Guanabara, com 112 m2 de
área total e 8,3 mil m2 de área construída. Sua localização estratégica
permite o acesso ao sistema de rodovias federais, aos canais de navegação
da Baía de Guanabara, bem como aos portos e aeroportos da região.

Pode atuar sob as mais diferentes formas de contratação, sempre atendendo as necessidades de seus Clientes.

Dispõe de mão de obra especializada, infraestrutura e equipamentos
necessários para o fornecimento de serviços de qualidade, contando
também com dois canais de atracação, “TUP - Terminal de Uso
Privativo” com um “DAC - Depósito Alfandegado Certificado”.
Além das suas facilidades administrativas, também pode contar com
outros diferenciais do Grupo para suporte de suas operações, ou seja:
• Base Macaé/RJ, instalações industriais possibilitando a préfabricação de componentes de estruturas metálicas, tubulações,
skids, entre outros.
• DEQ – Departamento Central de Equipamentos, em Mogi das
Cruzes/SP, que conta com parque de equipamentos de grande porte
para montagem eletromecânica e construção civil.

NOSSA EQUIPE
Devido a sua forma diferenciada de atuação, a NAVAL
pode compartilhar efetivos das demais empresas
do Grupo, trazendo garantia de disponibilidade de
recursos adequados e suficientes, principalmente
os especializados, e, consequentemente, uma maior
competitividade.

Atende desde pequenas intervenções até a implantação completa de novas unidades e construção de embarcações
de apoio, contando com os seus próprios conhecimentos e experiências, ou suportada por outras empresas do Grupo,
sempre buscando novas tecnologias e metodologias, agregando valor aos negócios e oferecendo soluções adequadas e
competitivas aos seus Clientes.
Suas atividades abrangem diversos setores das áreas de Construção e Reparação Naval, Instalações Industriais e de
Construção Civil, tais como:
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VISÃO DE FUTURO
Nesse sentido e com grande otimismo, a NAVAL já se movimenta para atender a esse novo ciclo virtuoso, colocando em
prática importantes ações que vão de encontro à sua Visão do Futuro, podendo ser destacadas:

A NAVAL conta com uma organização ágil e eficaz,
aliada a uma Equipe Chave capacitada e experiente,
capaz de desempenhar todas as atividades e apta a
atender da melhor forma os seus Clientes.

• “Programa de Trainees”
Objetiva atrair novos talentos para serem formados como as suas futuras lideranças, alinhados com as suas estratégias e
comprometidos com seus valores e princípios.

• “Programa de Aumento da Competitividade”

NOSSO COMPROMISSO
O compromisso da NAVAL é oferecer serviços e soluções inovadoras
em todos os segmentos das áreas de Construção e Reparação
Naval, Instalações Industriais e de Construção Civil, com tecnologia
adequada e competitividade, mantendo o foco na satisfação do
Cliente, e atendendo as suas reais necessidades.

Visa buscar e estabelecer ações internas que contribuam para o aumento de sua competitividade no mercado de prestação
de serviços.

• “Programa de Aumento da Produtividade”
Objetiva buscar e estabelecer ações que fomentem a utilização de modernas tecnologias e aumento da
ocupação da mão de obra, atuando cada vez mais em sua capacitação e na qualificação do nível de supervisão.

• “Programa de Incentivo a Inovação e Divulgação do Conhecimento”
Visa a elaboração e divulgação de Informativos Técnicos, que disseminem o conhecimento, boas práticas, lições aprendidas
e outras importantes informações a todos do Grupo.

