
Estaleiro BrasFELS 
BrasFELS “Core Values” – Principais Valores 

 
Podemos fazer – Com atitude positiva, encaramos os desafios com entusiasmo.  
 
Foco no cliente – Estabelecendo boas parcerias de trabalho, fornecemos produtos e serviços de 

qualidade, no prazo e com preço justo. 
 
Compromisso com SS&MA – Estamos comprometidos em alcançar excelentes resultados no nosso 

desempenho em SS&MA. 
 
Responsabilidade – Somos responsáveis perante nossos acionistas, clientes, funcionários, 

fornecedores, comunidade e meio ambiente. 
 
Integridade – Agimos com integridade e honestidade, ganhando a confiança de colegas, clientes, 

parceiros e acionistas. 
 
Inovaçoes & aprendizado – Devemos continuamente inovar e aperfeiçoar nossos produtos e processos. 
 
Visão global – Desenvolvemos nossas pessoas, mercados e negócios de forma global. 
 
Pessoas & trabalho em equipe – Trabalhando juntos como um time, desenvolvemos melhores 

resultados. 
 
Coerente com sua Declaração de Princípios, o Estaleiro BrasFELS, do Grupo Keppel FELS, 

desenvolve ações de responsabilidade social/sustentabilidade em Angra dos Reis/RJ, como a seguir: 
Compromisso com o desenvolvimento humano e confiança em que pode contribuir saudavelmente em 

todas as comunidades onde atua. Por isso implementou o Projeto Reconquista, de ensino fundamental e 
médio, mantém um Programa de Estágios - para captação e retenção de profissionais do nível técnico ao 
superior, criou a Escola Técnica Profissionalizante do Estaleiro BrasFELS, além de muitos outros 
programas, campanhas, patrocínios e incentivos nas áreas Cultural e de Patrimônio, de Educação e 
Esporte. 

Este compromisso se estende à Política de Recursos Humanos do Grupo, onde a meta é estimular 
talentos e competências pessoais e divulgar uma atuação integrada por todos os setores da empresa, 
preservando a competência técnica e aprimorando a força de trabalho em todos os níveis de atuação, 
garantindo assim o bem-estar, a integridade e a qualidade de vida de cada um de seus colaboradores e da 
comunidade. 

Por isso investe constantemente em treinamento, capacitação técnica e desenvolvimento para 
qualificação de pessoal em todos os níveis, através de seminários, palestras, estudo de idiomas, cursos 
técnico, operacional e comportamental, entre outros e mantém programas sociais e de atendimento 
médico, extensivo aos familiares, bem como programas de orientação e prevenção de doenças. 

 
Parceira de Angra dos Reis 
 
Desde que se instalou em Angra dos Reis a empresa do grupo Keppel FELS Brasil tem a preocupação 

em interagir com a comunidade e as autoridades locais. 
Nesses 10 anos, a empresa esteve comprometida em colaborar com que é solicitado. 
Podemos destacar o envolvimento da BrasFELS em diversas atividades de responsabilidade 

social/sustentabilidade por conta da tragédia que atingiu a cidade de Angra dos Reis, em 2010. Dentre as 
ações sociais realizadas nos meses de janeiro e fevereiro, pode-se destacar a ajuda dos colaboradores na 
separação de doações, bem como suporte nas áreas de maior necessidade, na Ilha Grande. 

Outra importante ação foi a entrega de alojamentos reformados pela BrasFELS, para abrigar famílias 
que perderam suas residências ou as tiveram condenadas pela Defesa Civil. No total, são quatro prédios, 
com 40 alojamentos cada um. A BrasFELS disponibilizou dezenas de profissionais da empresa 
trabalhando na parte elétrica, estrutural, carpintaria entre outros.  

Além disso, a empresa participa de atividades junto à população e a órgãos públicos da cidade, tais 
como campanhas de combate à dengue, carnaval, campeonato de futebol, manutenção da segurança 
pública, prevenção de acidentes, dentre outras. 

A BrasFELS tem grande atenção para com a responsabilidade social/sustentabilidade e busca 
consolidar a sua relação com as partes interessadas. 


