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Estratégia 
Rig Technologies, Aftermarket Operations

Trabalhamos continuamente com nossos padrões de qualidade, para oferecer as 
soluções mais seguras, eficientes e confiáveis do mundo. 

Rig Technologies apoia as soluções de    perfuração mais avançadas do mundo. 

3,500
Funcionários 

globais

100
Locais no 

mundo todo
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NOV Rig Technologies, Aftermarket Operations - Brasil

A unidade National Oilwell Varco em Macaé possui uma oficina de reparos para a linha 
completa de equipamentos NOV:

• Sistema de movimentação de tubos
• Freios Magnéticos
• Guindastes
• Guinchos
• Ferramentas de Manuseio
• Compensadores e Tensionadores
• Bombas de lama

• Equipamentos de Controle de Pressão ( BOPs, Válvulas, Sistemas de Controle)
• Equipamentos de Conexão de tubos( Pipe Handler e Iron Roughneck)
• Swivel
• Top Drive e Acessórios
• Catarinas, blocos e ganchos
• Equipamentos de Içamento

Rig Technologies apoia as soluções de    perfuração mais avançadas do mundo. 

21
países



Rig Technologies, Aftermarket Operations Brasil

Novas instalações

Base Macaé 
• Rua Piloto Rommel Oliveira Garcia, 1307
• Fazenda Bela Vista 
• Macaé

Certificação 
API Q1

• Reparo
• Manunteção
• Equipe técnica Especializada
• Peças Sobressalentes
• Suporte técnico
• Serviços Offshore
• Gerenciamento de Projeto
• Engenharia
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Nossas Linhas  
de produtos
Com equipamentos em milhares 
de plataformas pelo mundo, nós 
fornecemos produtos e soluções 
em serviços. Estamos onde você 
precisar, com uma rede integrada 
localizada estrategicamente em 
todo o mundo, fornecendo suporte 
técnico, serviço de campo, reparos, 
peças sobressalentes, instalação & 
comissionamento e engenharia que 
manterá sua plataforma funcionando 
e seu cliente satisfeito.

Nossos profissionais estão disponíveis 24/7 para atendê-lo.

Treinamento
• Formação com foco no cliente para melhor e mais seguro desempenho do equipamento;
• Experiência direta nos equipamentos  e simuladores de treinamento para ajudar a desenvolver 

o talento;
• Método avançado de aprendizado aplicados aos treinamentos para linhas de produtos, 

treinamentos Rig Specific e tecnologia de simulação avançada;
• Locais de treinamento NOV no mundo todo. 
• Centro de Treinamento NOV Brasil, localizado em Macaé. 

Competence
• Fornece reconhecimento e desenvolve oportunidades individuais;
• Define e mede a performance dos empregados;
• Aumenta  as habilidades  e melhora as práticas de trabalho;
• Demonstra a competência de nossos funcionários;
• Encoraja uma cultura positiva e segura;
• Fornece ao cliente um serviço de alta qualidade; 
• Ajuda a empresa a cumprir os requisitos contratuais e regulamentares.

Suporte técnico
• OEM experts acessíveis 24/7;
• Utiliza o Sistema Global Tracker para registrar, gerenciar e resolver problemas para manter o 

equipamento funcionando;
• Conectividade com as plataformas via rede integrada eHawk para prover melhor tempo de 

resposta e reduzir visitas em campo. 

Serviços 
• Rede global de especialistas treinados para  assegurar performance e Uptime da plataforma;
• 24/7 Suporte remoto  de especialistas em mecânica, elétrica, controle e estrutural;
• OEM expertise;
• Tecnologia em monitoramento e condições de equipamento.

Engenharia e Gerenciamento de Projetos
• Provê upgrades e soluções customizadas para melhor eficiência, segurança e requisitos 

contratuais.
• Time de engenheiros especializado em   pesquisa e planejamento para certificação de 

plataformas e equipamentos;
• Trabalhando junto com o cliente para assegurar uptime no processo de recertificação.
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Reparos
• Overhaul, reparo, manutenção e recertificação de equipamentos NOV;
• Localização estratégica;
• Profissionais capacitados – expertise, qualidade incomparável, serviço ao cliente, entrega no prazo e 

integridade técnica.
• Capacidade ampliada nas novas instalações. 

Mission
• Expertise técnica em sistemas de bombas, consumíveis para bombas de lama, sistemas de controle 

de pressão, linhas de alta pressão, cabeças de poço e continuo desenvolvimento de tecnologias para 
gerenciamento de fluidos.

Peças
• Sistema avançado de gerenciamento de material;
• Localizações estratégicas próximo aos clientes e ampla cadeia de fornecedores;
• Produtos disponíveis, estoque local;
• Conteúdo local
• Modelo de negócios customizáveis 

Go.NOV.com / Como podemos te ajudar?  | Contato Aftermarket Operations Brasil

NOV Rig Technologies, Aftermarket Operations – Brasil 
National Oilwell Varco do Brasil Ltda.
Rua Piloto Rommel Oliveira Garcia, 1307
Fazenda Bela Vista – Imboassica
Macaé-RJ
Brasil
Cep: 27.932-355
T +55.22.2141-9400 | F +55 22.2141-9400
nov.com/aftermarket 
24/7 Mobile +55 22 99882 7591 

Brasil Technical Support  ........RS-BRA-TechSupport@nov.com 
Service Supervisors  .................RS-BRA-ServiceSup@nov.com 
Field Engineering  .....................RS-BRA-FieldEngineering@nov.com 
Repair  ..........................................RS-BRA-RepairPlanning@nov.com 
Spare Parts  ................................BrazilSpares@nov.com 
Training  .......................................Training.Brazil@nov.com 



rig@nov.com nov.com

Corporate Headquarters
7909 Parkwood Circle Drive 
Houston, Texas 77036 
USA

National Oilwell Varco has produced this brochure for 
general information only, and it is not intended for design 
purposes. Although every effort has been made to maintain 
the accuracy and reliability of its contents, National Oilwell 
Varco in no way assumes responsibility for liability for any 
loss, damage or injury resulting from the use of information 
and data herein. All applications for the material described 
are at the user’s risk and are the user’s responsibility.
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Rig Technologies Headquarters
10353 Richmond Avenue 
Houston, Texas 77042 
USA


