
 

 

 
 
COMUNICADO DE IMPRENSA   
 
PARA LIBERAÇÃO IMEDIATA 

 
Wellbore Integrity Solutions anuncia a restauração  da 

marca  Red Baron 
 

HOUSTON – 17 de agosto de 2021 – A Wellbore Integrity Solutions (WIS) anunciou hoje que está 
trazendo de volta a marca Red Baron para sua linha de produtos Fishing and Remedial. A marca Red 
Baron tem uma forte reputação de conhecimento, desempenho, qualidade, e  compromisso de 
responsabilidade  com os nossos clientes. 
 
Introduzir novamente a marca Red Baron reflete a dedicação à história da inovação, experiência 
incomparável e presença global da empresa. Sob esta marca, os clientes continuarão a encontrar os 
mesmos excelentes produtos e serviços de intervenção, que a WIS tem para oferecer no setor de 
Pescaria, Desvio de Poços, Abandono de Poços - Slot Recovery, Wellbore Cleanout, Thru-Tubing e outras  
parcerias de tecnologia de negócios relacionadas. 

Uma nova marca foi projetada para esta linha de produtos que será usada junto com a marca da WIS. Esta 
nova marca será o identificador para esta linha de produtos (F&R), junto com as outras marcas de produtos 
da DRILCO e Thomas Tools que também pertencem à WIS. 

"Embora a WIS seja uma empresa relativamente nova, ela é derivada de um  sólido portfólio de empresas 
herdadas que incluíam a Smith Services e a Smith International. Nosso compromisso com a inovação 
tecnológica continua à medida que ouvimos nossos clientes e desenvolvemos tecnologias que 
impulsionam eficiências nas operações, confiabilidade e segurança no local de trabalho", afirma David 
MacNeill, Presidente e CEO. "Levamos para frente essas sólidas raízes  todos os dias em nosso negócio. 
Estamos muito focados em atender e superar as expectativas dos nossos clientes." 
 
"Muitas das pessoas em nossa organização têm uma longa história de serviços com as empresas 
herdadas, como a Smith Services e a empresa original Red Baron. Quando a WIS foi estabelecida, 
garantimos que nossa expertise na materia fosse estrategicamente colocada para satisfacer às demandas 
de nossos clientes e fornecer serviços de qualidade em toda a nossa presença global", disse Graham 
Stronach, vice-presidente da Linha de Producto. 
 
Focado na integridade do poço, a Wellbore Integrity Solutions foi desenvolvida especificamente para 
ajudar a manter a integridade do poço durante todo o ciclo de vida do mesmo, fornecendo serviços 
voltados à recuperação sustentável de recursos e à prevenção de falhas no poço. Como resultado, 
nossas ofertas vão desde serviços de poços até serviços de inspeção, bem como desenvolvimento de 
produtos e fabricação. 
 
Veja David MacNeill e Graham Stronach compartilharem a história do Red Baron. 
 

https://www.wellboreintegrity.com/our-brands/


 

 

Sobre Wellbore Integrity Solutions 
Wellbore Integrity Solutions (WIS) é uma plataforma focada no cliente, que fornece um conjunto 
abrangente de produtos e serviços que melhoram o ciclo de vida de poços de petróleo, gás e geotérmicos. 
Como uma empresa independente com uma estrutura verticalmente integrada, a WIS se concentra em 
fornecer produtos de qualidade manufaturados nos EUA, além da presença global de engenharia e 
serviços de campo.  
 
Por meio de nossa posição única 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 30 países com 
mais de 45 locações, a WIS está focada em nossos clientes utilizando recursos integrados que incluem 
aproximadamente 1000 funcionários globalmente abrangendo 49 nacionalidades em todo o mundo. Para 
saber mais, visite www.wellboreintegrity.com. 
 
 
Para mais informações, entre em contato: 
 
Wellbore Integrity Solutions 
Roxanne Algra, Vice-Presidente de Marketing e Comunicações 
Telefone: +1 (281) 975-2500 
Communications@wellboreintegrity.com 
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