
QUEM SOMOS

FOCADO EM FORNECER 
AO CLIENTE PRODUTOS E 
SERVIÇOS ABRANGENTES 

A Wellbore Integrity Solutions (WIS) é uma 
plataforma focada no cliente que fornece um 
conjunto abrangente de produtos e serviços que 

aprimoram o ciclo de vida dos poços de petróleo, 
gás e geotérmica. Como uma empresa autônoma, 

independente  e com uma estrutura verticalmente 
integrada, a WIS se concentra em fornecer produtos   

de qualidade fabricados nos U.S.A. , entregues através de 
uma presença global de serviços de engenharia e campo.  

Por meio de nossa posição exclusive no setor de energia, 
atendemos às necessidades de integridade de poço de empresas de 

energia, empresas de serviços e parceiros locais. Operando em mais de  
27 países com mais de  45 instalações,  a WIS é focada em seus clientes, 

utilizando recursos integrados, que incluem aproximadamente  1100+ funcionários 
globalmente, abrangendo 49 nacionalidades em todo o mundo. 

COMO NÓS OPERAMOS
Serviços / aluguéis para 
operações em poço

Entrega de tecnologia e produtos ao  
local do poço.

 � Desvio de Poço
 � Intervenção de Poços
 � Remediação de Poço
 � Abandono de Poço
 � Recuperação de Slot

Desenvolvimento e  
fabricação de produtos 

Capacidade interna de adquirir, fabricar e 
comercializar tecnologias complementares.

 � Equipe de engenharia dedicada
 � TrackMaster Whipstocks
 � Ferramentas de pescaria
 � Drill Collars e HWDP
 � Acessórios para tubulares
 � Equipamentos de inspeção

Serviços de consultoria / 
engenharia

Para ajudar a reduzir os perfis de risco de seus 
poços, oferecemos serviços focados em:

 � Intervenção de Poços
 � Planejamento de projetos de Workovers  

e Recuperação de Slot
 � Otimização de desvios de poços
 � Planejamento de projeto de abandono  

de poços
 � Solução de problemas para pescaria  

em poço aberto ou revestido
 � Gerenciamento do ciclo de vida  

de tubulares
 � Seleção e análise de coluna de perfuração 

e BHA 

DRILCO    |    THOMAS TOOLS    |    FISHING & REMEDIAL
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COMO FAZEMOS 

 � Tubulares DRILCO

 � Serviços tubulares DRILCO

 � Serviços de inspeção DRILCO

 � Serviços de reparo DRILCO

 � Equipamento de plataforma 

 � Pescaria

 � Desvio de poços

 � Abandono de poço e 
Recuperação de slot

 � Serviços de Thru-tubing

 � Oportunidades de franquia 
em mercados que se 
beneficiam da propriedade 
local e controle operacional

 � Thomas Tools - Locações 
tubulares

Fishing & Remedial e  
aluguel tubulares

Serviços de Inspeção  
e reparo

Fabricação e 
desenvolvimento de 
produtos

Serviços de  
consultoria / engenharia

 � Fabricação Abrangente  
da DRILCO

 � Desenvolvimento de produto 
especializado em engenharia 
e processos próprios

 � Engenheiros e cientistas 
dedicados à pesquisa e 
desenvolvimento

 � Laboratórios de P&D

 � Engenharia e suporte técnico 
baseados no cliente (F&R, 
DRILCO & Thomas Tools)

 � Especialização Dedicada 
Interna em Engenharia  
de O&G

 � Controle de desenvolvimento 
de produtos, ouvindo as 
necessidades do cliente

VENDAS

 � Conexões de tubo de perfuração
 � Coluna de Hevi-Wate, Drill Collars
 � Equipamento de pescaria e reparo
 � Ferramentas e acessórios de perfuração

TERCEIRO

FORNECIMENTO 
DE PRODUTOS

 � Whipstock
 � Equipamento de pescaria e reparo
 � Ferramentas e acessórios de perfuração

PESCA & REPARO

 � Hevi-Wate, Drill Collars e tubos de perfuração
 � Inspeção e reparo de equipamentos  

Thru-Tubing através da DRILCO
 � Rankin tem capacidade para fabricar mais 

produtos oferecidos pela Thomas Tools

THOMAS TOOLS

FABRICAÇÃO

DRILCO
 � A Base Rankin Road 

possui 350.000 ft2 de 
área de fabricação

 � Linhas de tratamento 
térmico e carburação

 � Mais de 100 tornos 
CNC e retíficas

Nosso compromisso com Qualidade, Saúde, Segurança e Meio Ambiente 

(QHSE) é baseado em nossos valores fundamentais. Queremos 

alcançar os mais altos padrões, mantendo um compromisso ativo em 

melhorar continuamente a qualidade de nossos serviços e produtos, 

protegendo as pessoas e o meio ambiente. Nossa ênfase é colocada no atendimento às necessidades e expectativas de nossos clientes 

e no cumprimento de todos os requisitos legais, estatutários, regulatórios, de segurança e qualidade do cliente. Para fortalecer ainda 

mais nosso compromisso, revisaremos continuamente e melhoraremos nosso sistema de gerenciamento de QHSE, melhoraremos 

nosso desempenho, aumentaremos a satisfação do cliente, reduziremos ferimentos e acidentes relacionados ao trabalho enquanto 

alcançamos nossas metas organizacionais e objetivos de qualidade.

NOSSO COMPROMISSO QHSE

FORNECIMENTO 
DE PRODUTOS

A 

INSTALAÇÃO 

DE RANKIN ROAD 

MANUFACTURING E R&D é 

uma instalação única e

TOTALMENTE INTEGRADA, 

com máquinas para fins 

especiais, que permite ter uma 

VANTAGEM COMPETITIVA 

em termos de qualidade e 

entrega do produto.


