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O direcionamento das empresas, com vistas ao crescimento no longo prazo, 
está baseado na capacidade em oferecer elevados padrões de desempenho. 
De fato, as organizações precisam definir os caminhos e rumos a seguir, 
estabelecer objetivos e prioridades, alocar recursos, gerar oportunidades e 
manter uma cultura de inovação. Isso quer dizer sobretudo que a postura 
da equipe precisa estar conectada com os valores da organização, e esta 
é, ao final, a responsável pelas mudanças por se antecipar às crises e, com 
técnica, desenvolver soluções criativas. Assim, requer de todo o grupo um 
amplo domínio do processo produtivo e o acompanhamento criterioso dos 
indicadores de desempenho de todas as atividades.

Os bons resultados dependem, na sua essência, das pessoas. A capacidade 
produtiva ampliada e o desempenho elevado é resultado de um time atuante. 
Vivemos momentos de transformação, e na configuração do ambiente 
empresarial está a necessidade de sermos protagonistas. Assim, toda 
empresa deve estar preparada para as crescentes demandas do mercado.

Nesta edição, destacamos temas importantes como a configuração do 
serviço Ipanema que reforça o nosso portfólio de linhas de navegação, 
a temporada de exportação da maçã, ressaltamos procedimentos de 
segurança e discorremos sobre o nosso negócio e a atuação de alguns 
dos nossos profissionais. Tratamos de aspectos que nos diferenciam, nos 
fortalecem e também que nos mostram novas perspectivas e oportunidades.

Ao longo dos anos de atividade, crescem os desafios para manter o elevado 
nível de desempenho e competitividade. Por isso, compartilhando valores, 
manteremos uma cultura consistente. 
Intensificando o diálogo aberto, alinhado 
internamente e atualizado ao que está 
acontecendo no mercado, poderemos 
ampliar a atuação e seguir com a nossa 
estratégia de crescimento sustentável.

Boa leitura!
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O  C A M I N H O  D O  C O N T Ê I N E R

Depois que uma empresa decide o que 
e para onde exportar, chega a etapa 

do “como exportar”. Há uma série de 
exigências legais e administrativas que 
precisam ser conhecidas. Os principais 
procedimentos estão relacionados 
ao Sistema Integrado de Comércio 
Exterior (SISCOMEX), um sistema 
informatizado em que as empresas 
devem registrar suas operações, o que 
possibilita o controle do comércio pelos 
órgãos competentes. Esse controle é 
realizado pelo Ministério da Economia, 
juntamente com a Receita Federal e o 
Banco Central. 

O SISCOMEX pode ser acessado 
diretamente pelas empresas ou, caso 
prefiram, por meio de despachantes, 
corretoras de câmbio, agências bancárias 
e outras entidades habilitadas. Alguns 
registros são feitos diretamente pela 
internet, no módulo SISCOMEX Exporta 
Web, o chamado Novoex.

Há remessas que dispensam o Registro de 
Exportação. Alguns produtos, por sua vez, 
exigem procedimentos especiais e outros 
sofrem restrições. Essas particularidades 
estão descritas na Portaria SECEX nº 10, 
de 24 de maio de 2010.

COMO ACESSAR O SISCOMEX
Para acessar o Sistema, é necessário 
registrar-se no Ambiente de Registro e 
Rastreamento da Atuação dos Interveni-
entes Aduaneiros, na Receita Federal, 
em que se habilitam exportadores e se 

credenciam seus representantes para 
atividades de despacho. A habilitação é 
regrada pela Instrução Normativa SRF 
nº 650, de 12 de maio de 2006. Depois 
disso, ao realizar a primeira operação 
no Sistema, automaticamente ocorrerá a 
inscrição no Registro de Exportadores e 
Importadores. 

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS
Ao longo do processo de exportação, 
diversos documentos são exigidos, 
sejam referentes ao exportador 
(inscrição no Registro de Exportadores 

e Importadores, fatura pró-forma, carta 
de crédito, letra de câmbio, contrato de 
câmbio) ou ao contrato de exportação, 
que, neste caso, acompanham o 
traslado da mercadoria (registro de 
exportação, registro de operação de 
crédito, registro de venda, solicitação 
de despacho, nota fiscal, certificado de 
embarque, fatura comercial, romaneio, 
entre outros).

É certo que o processo de exportação 
é marcado por um denso regramento, 
que deve ser seguido à risca para 
que a legalidade das operações 
seja evidenciada. Em um primeiro 
momento, o volume de procedimentos 
e documentos exigidos pode assustar, 
mas as diretrizes são orientadas com 
clareza nas instruções normativas 
atreladas à atividade. Longe de 
representar entrave aos negócios, o 
regramento garante a segurança das 
operações e uma logística ordenada 
para os exportadores. 

COMO EXPORTAR: 
regramento representa 
segurança para as operações
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C A P A

Com os 
olhos 
voltados 
para o 
Oriente

Os gigantes MSC, ONE e Hapag-Lloyd 
se uniram para otimizar a conexão 

entre a costa leste da América do Sul e 
os principais portos da Ásia por meio do 
serviço Ipanema – reformulado com a 
entrada do armador Hapag-Lloyd. 

Em Santa Catarina, o serviço é operado 
pela Portonave, recordista sul-americana 
de produtividade de navio, o que confere 
mais agilidade e eficiência às transações 
comerciais do Brasil com a Ásia. O gerente 
comercial Juliano Perin explica:

Com a reformulação do serviço 
Ipanema – que atende aos principais 
portos asiáticos – a Portonave 
protagoniza momento de expansão 
no trânsito de mercadorias entre os 
dois extremos do mundo

Anteriormente, o serviço atracava apenas uma vez por semana na 
Portonave. Agora, obedece escala fixa de atracar duas vezes na semana: 

ora na escala Leste, ora na Oeste, para maximizar sua capacidade 
de importação e exportação. A escala Oeste serve para descarregar 

produtos importados; enquanto a Leste é voltada para o carregamento de 
mercadorias que serão exportadas.

Além do Ipanema, a Portonave tem outros 
dois serviços dedicados a atender o continente 
Asiático: ESA e SSA. Com isso, Navegantes 
movimenta o maior número de contêineres 
do mercado asiático em Santa Catarina. Os 
serviços ESA e IPANEMA possuem duas 
escalas semanais, sendo uma Westbound 
(Importação) e uma Eastbound (Exportação).

Tendo duas escalas, terminal e armador 
conseguem fornecer um transit time mais 
atrativo para os clientes, pois as cargas 
da importação descarregam com maior 
antecedência. Já as exportações embarcam 
apenas na escala de retorno ou Eastbound, 
diminuindo o tempo que o contêiner fica a 
bordo desde seu embarque.

NA ROTA DO COMÉRCIO COM A ÁSIA
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61%
48%

PROTAGONISTA
Em 2018, a Portonave foi líder absoluta em 
SC nas importações e exportações de/para 
o continente asiático. Do trânsito total de 
mercadorias entre Santa Catarina e Ásia, 
61% das importações e 48% das exportações 
passaram por Navegantes, segundo a 
Datamar. Esse volume representa cerca 
de 142 mil TEUs importados e 71 mil TEUs 
exportados via Portonave.

das importações em 
SC (142.450 TEUs)

das exportações 
catarinenses (70.462 TEUs)

PRINCIPAIS  MERCADORIAS 
I M P O R T A D A S  DO 
CONT INENTE  AS IÁT ICO

OS NÚMEROS DA PORTONAVE  E  O  MERCADO ASIÁT ICO  EM 2018

PRINCIPAIS  MERCADORIAS 
E X P O R T A D A S  PARA O 
CONT INENTE  AS IÁT ICO

• Fibras e filamentos sintéticos artificiais
• Máquinas, aparelhos e materiais elétricos 
• Plásticos e polímeros, borracha e derivados

• Carne de frango/suína 
• Madeira e seus derivados
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M E R C A D O

Aberta a temporada da maçã
A Região Sul tem um papel de destaque no 
cenário nacional de produção da maçã. Em 
2017, saíram dos pomares sulistas mais de 1.2 
milhão de toneladas da fruta. Apenas os três 
estados que a compõe (Paraná, Santa Catarina 
e Rio Grande do Sul) são responsáveis por 
99,3% de toda a maçã cultivada no Brasil. 

Desse total, mais de 50% de toda a produção 
sai diretamente dos pomares catarinenses.  
Rio Grande do Sul e Paraná correspondem a 

43,9% e 3,6% da produção, respectivamente. 
A Portonave tem um papel importante na 
distribuição dessa carga, que segue em 
sua grande maioria para rotas europeias e 
asiáticas, onde se concentram os maiores 
compradores.

Em 2018, a Portonave foi o porto que 
movimentou a maior fatia da carga de 
maçã brasileira para exportação, segundo 
Datamar.

De acordo com a Associação Brasileira de 
Produtores de Maçã (ABPM), o mercado 
brasileiro chegou a movimentar R$ 6 bilhões 
em 2017, gerando investimentos na ordem 
de R$4 bilhões, e empregando mais de 175 
mil pessoas em toda a sua cadeia produtiva. 

Além da fruta, o produtor brasileiro tem 
buscado aprimorar a oferta do produto 
com o seu beneficiamento. Em 2016, foram 
exportadas mais de 11 mil toneladas de 
suco de maçã, revertendo em US$10.989 
milhões em transações. 

EUROPA
1. Irlanda
2. Espanha
3. Reino Unido 
4. Países Baixos

1. Santa Catarina (51,8%) 646.349 Ts 
2. Rio Grande do Sul (43,9%) 547.120 Ts
3. Paraná (3,6%)  44.700 Ts

Estados da região sul são 
responsáveis por produzir 
99,3% de toda maçã 
cultivada em solo nacional. 
No ano passado, a Portonave 
movimentou a maior carga de 
exportação da fruta brasileira

de toda maçã brasileira é 
produzida no Sul do País99,3%

1.238.169 toneladas

O período de janeiro a agosto compreende 
a safra da maçã. Após a colheita, a 

fruta é levada aos packings para o seu 
beneficiamento. Nesse procedimento, é feito 
o controle de qualidade, sua classificação e 

seu armazenamento. Só assim ela está apta a 
ser unitizada – que é o nome do processo de 
armazenamento no contêiner – para seguir 

aos terminais de embarque rumo ao seu 
mercado consumidor final. 

C A M I N H O  D A  M A Ç Ã

P R O D U Ç Ã O  N A C I O N A L  D A  M A Ç Ã

P R I N C I PA I S  PA Í S E S  I M P O R T A D O R E S  D A  M A Ç Ã  B R A S I L E I R A

Fonte: IBGE / 2017

Fonte: Datamar 2018

ÁSIA
1. Bangladesh                
2. Rússia
3. Índia

PORTONAVE EXPRESS  •   ANO 12   •   Nº  106  •   feverE IRO 20196



ÁSIA
1. Bangladesh                
2. Rússia
3. Índia

P A S S O U  P O R  A Q U I

A Portonave recebe visitantes de entidades, empresas, universidades e escolas. 
Confira quem passou pelo Terminal no último mês.

Visita que supera uma aula de Logística

Capitão dos Portos Diretoria da SCPar

Os primeiros visitantes de 2019 foram 
os alunos do curso de Logística das 
Escolas Elite, de Itajaí, acompanhados 
pelo professor Alessandro de Medeiros 
Celestino Molleri. Eles estiveram na 
Portonave no dia 17 de janeiro e, depois 
de uma conversa no auditório, puderam 
observar do alto do prédio as operações 
de dois navios atracados, o movimento do 
pátio e o fluxo de entrada no Gate. Para o 
professor Alessandro, a visita teve um alto 
grau de importância aos alunos. “Estimular 
a participação, por meio do relacionamento 
do aprendizado com o dia a dia na empresa, 
é fundamental para que o aluno sinta um 
pouco da prática. E visitar a Portonave 
supera qualquer aula, conversas, fotos, 
vídeos, pesquisas”, afirma. 

Uma comitiva da nova gestão da SC Participações e Parcerias S.A. 
(SCPar) visitou a Portonave no dia 23 de janeiro. O grupo estava 
formado pelo Diretor Presidente, Gustavo Salvador Pereira; pelos 
Diretores Joel Alves, Ricardo Elói Espíndola e Fabiano Ramalho; 
pelo Secretário Executivo de Assuntos Portuários da SCPar, Ademar 
Dutra; pelo Secretário Executivo de Assuntos Institucionais, Marcos 
Sabino; e pelo Coordenador Financeiro da SCPar, Jeferson Machado. 

A visita fez parte de uma viagem de reconhecimento da nova gestão, 
com o objetivo de trocar experiências e conhecer a operação e a 
infraestrutura da Portonave, além de dados sobre as dificuldades 
enfrentadas na logística de escoamento. O grupo foi acompanhado 
pelo diretor-superintendente administrativo, Osmari de Castilho 
Ribas, pelo gerente operacional, Emanuel Jorge, e pelo supervisor 
comercial, Luís Lemos.

A Portonave recebeu a visita do novo Capitão dos Portos de Santa 
Catarina, Alexandre Lopes Vianna de Souza (Capitão de Mar e 
Guerra), juntamente com o antigo Capitão, Emerson Gaio Roberto, 
que deixou o posto no dia 29 de janeiro para atuar na Escola Superior 
de Guerra, no Rio de Janeiro. Os capitães chegaram embarcados 
pelo rio Itajaí-Açu e atracaram na Portonave. 

Os diretores-superintendentes Osmari de Castilho Ribas e Renê 
Duarte apresentaram dados sobre a operação do Terminal, a 
participação da Portonave no mercado e o seu envolvimento com 
a comunidade do entorno. Também participaram da conversa o 
gerente operacional Emanuel Jorge e o supervisor de equipamentos 
David da Silva Raimundo.
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O mercado chinês está na mira da Câmara 
Frigorífica da Portonave. Certificada para 
operar e armazenar cargas congeladas com 
destino à União Europeia, Rússia, Chile 
e Mercosul, a equipe da Câmara trabalha 
agora para comprovar ao Ministério da 
Agricultura e ao governo chinês que 
também atende a todas as exigências 
estabelecidas pela China para a carga 
congelada que entra no País.

Segundo o supervisor de logística, André 
Koch, a conquista da certificação para os 
diferentes mercados confere credibilidade às 
operações da Câmara Frigorífica, pois atesta 
que ela tem seus processos plenamente 
aderentes aos requisitos e normativas desses 
países. “A cada nova certificação, ampliam-se 
as oportunidades de negócios para a empresa 
e a diversidade de cargas armazenadas. A 

última certificação, para o mercado chileno, 
por exemplo, possibilitou um incremento de 
7% na movimentação”, comenta.

Além das certificações específicas para 
alguns países ou blocos econômicos mais 
exigentes, a Câmara Frigorífica também 
conta uma certificação geral, que permite 
operar cargas exportadas para uma relação 
de países com um rol de exigências em 
comum. O processo de certificação varia de 
um país ou bloco econômico para o outro e 
envolve visitas de comitivas desses locais 
para averiguar in loco se os requisitos estão 
sendo atendidos à risca.

Nas próximas edições, a revista Portonave 
Express vai contar detalhes sobre o processo 
de cada uma das certificações da Câmara 
Frigorífica. Acompanhe!

Câmara Frigorífica trabalha para 
certificação no mercado chinês

União Europeia Rússia Chile Mercosul China (em andamento)

H A B I L I T A Ç Õ E S  D A  C Â M A R A  F R I G O R Í F I C A

C Â M A R A  F R I G O R Í F I C A

S E G U R A N Ç A

Ação na Portonave alerta sobre uso do celular ao volante
O Serviço Social do Transporte e o Serviço 
Nacional de Aprendizagem do Transporte 
(SEST/SENAT) estiveram na Portonave, 
no dia 1º de fevereiro, para uma blitz de 
conscientização sobre o uso do celular 
ao volante. A ação faz parte do Programa 
de Prevenção de Acidentes, realizado 
juntamente com a Confederação Nacional 
do Transporte.

Na Portonave, 1.500 caminhoneiros foram 
alcançados pela blitz. Os motoristas, além 
das orientações de segurança, receberam 
uma camiseta do programa e um kit de 
higiene pessoal. Foi a terceira ação do 
SEST/SENAT na Portonave. “A meta é 

alcançarmos o maior número possível de 
trabalhadores em empresas, postos de 
gasolina, portos, aeroportos, e sensibilizá-
los sobre o uso do celular na direção, um 
dos principais fatores envolvendo acidentes 
de trânsito no país”, explica o técnico em 
promoção social do SEST/SENAT de Itajaí, 
Douglas Paulista.

Segundo estimativas do Detran, o uso 
do celular ao volante aumenta em 400% 
os riscos do motorista se envolver em 
um acidente. A Associação Brasileira de 
Medicina do Tráfego, por sua vez, aponta 
que o celular ao volante é a terceira maior 
causa de mortes no trânsito no Brasil.
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Insalubridade X Periculosidade

Qual a diferença entre insalubridade e 
periculosidade?

Marcos: Podemos definir insalubre como 
algo que não é bom para a saúde. Em outras 
palavras, é uma condição de trabalho que, 
ao longo do tempo, pode afetar a saúde 
do trabalhador caso ele não se proteja de 
forma adequada. Como exemplo, podemos 
citar a exposição a elevados níveis de 
ruído de forma contínua que, sem a 
devida proteção, pode ocasionar perda 
auditiva. A periculosidade, por sua vez, 
está relacionada a condições de trabalho 
que representam perigo imediato à vida, 
ou seja, o trabalhador não vai adoecer 
por exposição a longo prazo, mas pode se 
machucar seriamente em um curto período 
de tempo. É o caso de trabalhadores 
que lidam com explosivos, produtos 
inflamáveis, substâncias radioativas, 
segurança patrimonial, entre outros.

E como se define uma condição de 
insalubridade e de periculosidade?

Marcos: Ambas são definidas pelo 
Governo Federal, na figura do Ministério 
do Trabalho e Emprego. As situações 
que caracterizam insalubridade são 
apresentadas na Norma Regulamentadora 
nº 15 (NR 15). São consideradas insalubres a  
exposição a ruído, calor, radiação ionizante 
e não-ionizante, trabalhos em pressões 
anormais (ex. mergulho); vibrações; frio; 
umidade; alguns produtos químicos, 
quando as avaliações apresentarem 
resultados superiores aos limites legais. 
Já as condições de periculosidade são 
apresentadas na Norma Regulamentadora 

nº 16 (NR 16). São elas: atividades e 
operações com explosivos; atividades e 
operações perigosas com inflamáveis; 
atividades e operações perigosas com 
radiações ionizantes ou substâncias 
radioativas; atividades profissionais 
de segurança pessoal ou patrimonial; 
atividades e operações perigosas com 
energia elétrica; e atividades perigosas em 
motocicleta.

Basta o trabalhador estar exposto a 
uma dessas condições para caracterizar 
insalubridade ou periculosidade?

Marcos: Para que fique caracterizado 
periculosidade é preciso avaliar o tempo e 
a frequência de exposição do trabalhador 
durante sua jornada de trabalho. Não é uma 
rápida passagem próximo de uma área de 
armazenamento de inflamáveis que dará 
direito ao adicional de periculosidade, 
e, sim, uma exposição constante e por 
tempo prolongado. Um bom exemplo 
para ilustrar essa situação é o caso de 
um motorista particular que para em um 
posto de gasolina para abastecer o veículo. 
Considerando a frequência e o tempo em 
que passa no posto de combustível, este 
não terá direito ao adicional. Porém, o 
frentista que abastece o automóvel sim, 
esse está constantemente exposto. Quando 
falamos de líquidos e gases inflamáveis 
temos que avaliar, também, o volume deste 
fluído. Uma lata de querosene pode pegar 
fogo; contudo, segundo a NR 16, não possui 
um volume suficiente para caracterizar a 
periculosidade.

Para insalubridade não é diferente. Além 

dos níveis e concentrações dos agentes, 
precisamos avaliar o tempo e a frequência 
de exposição. E ainda, caso o trabalhador 
esteja devidamente protegido, ele não terá 
sua saúde afetada, logo, não estará exposto 
a um agente insalubre. É preciso avaliar 
caso a caso.

É possível receber adicional de insalubridade 
e periculosidade simultaneamente?

Marcos: Não, a lei não prevê o pagamento 
de ambos os adicionais para um 
trabalhador mesmo que esteja exposto a 
condições insalubres e periculosas. O que 
conta é o maior adicional entre os dois.

Mais alguma informação que você queira 
compartilhar a respeito deste tema?

Marcos: O mais importante aqui é 
entender que não é a empresa quem define 
se o adicional é devido ou não. Quem 
dita as regras é o Ministério do Trabalho 
e Emprego. Cabe a empresa avaliar as 
condições de trabalho. Atividades como 
trabalho em altura e manutenção de 
equipamentos em áreas com trânsito de 
veículos são, sim, perigosas. Contudo, não 
estão listadas na NR 16. Dessa forma, não 
dão direito ao adicional para o trabalhador. 
Outro ponto importante é a questão do uso 
dos equipamentos de proteção individual e 
coletiva. Mesmo que o profissional trabalhe 
com um produto agressivo à saúde, se 
a empresa prover todas as ferramentas 
e equipamentos para que a atividade 
seja realizada sem que a sua saúde seja 
comprometida, esse trabalhador não estará 
exposto a agentes insalubres. 

É muito comum que os 
trabalhadores tenham dúvidas 
quanto aos conceitos de 
insalubridade e periculosidade 
e como eles se aplicam as 
funções que desempenham. 
Para esclarecer, reservamos 
este espaço para uma conversa 
com o Engenheiro de Saúde 
e Segurança do Trabalho da 
Portonave, Marcos Casagrande 
Bitencourt, sobre o tema.
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CULTURA DA INTERVENÇÃO

R E G R A S  D E  O U R O  D A  S E G U R A N Ç A
na Express

A maioria dos acidentes de trabalho poderia ser evitada 
com uma simples intervenção. Uma cobrança não realizada, 
palavras não ditas e ações não tomadas não contribuem 
para tornar o ambiente de trabalho mais seguro. Por isso, ao 
identificar uma situação ou comportamento de risco:

• Intervenha imediatamente. Não espere para contar para 
o supervisor ou colegas o ocorrido. O acidente pode 
acontecer antes mesmo de você reportar o fato;

• O profissional de segurança não pode estar em todos 
os lugares ao mesmo tempo. Seja proativo e adote as 

medidas necessárias para tornar o seu ambiente de 
trabalho mais seguro;

• Ao receber uma intervenção, agradeça. Esteja certo de 
que esta pessoa se importa com você;

• Lideranças não são imunes a acidentes. Intervenha 
sempre, com todos e em todas as situações;

• Utilize o Cartão de Observação de Segurança para 
reportar condições inseguras, reforçar comportamentos 
seguros e sugerir melhorias.

Disponibilizadas em diversas ações da Portonave, as Regras de Ouro da Segurança 
contemplam 10 regras simples e inegociáveis que reforçam atitudes voltadas 
a garantir a segurança das atividades realizadas no Terminal. Em cada Revista 
Express, apresentamos uma nova regra. Nesta edição, explicaremos a nona regra, 
que descreve a Cultura da Intervenção.

S E G U R A N Ç A
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S É R I E  –  O  O U T R O  L A D O

O mundo portuário em sala de aula
Uma carreira que nasceu no comércio 
exterior. Robson Diego Lamim, conhecido 
como Robinho, lembra de quando era 
ainda office boy em uma empresa do ramo, 
em 2003, e já traçava seu futuro: estudar 
muito e crescer. Formado em Comércio 
Exterior, com pós-graduação em Direito 
Aduaneiro, hoje é analista de planejamento 
na Portonave e leciona a disciplina de 
Transporte e Agenciamento Marítimo, 
na graduação em Gestão Portuária, na 
Universidade do Vale do Itajaí (Univali).

Antes de chegar à Portonave, em 2017, 
passou por quatro empresas, em diversos 
cargos: assistente de exportações, analista 
de exportação e importação, analista de 
exportações e operações, coordenador de 
operações. Robinho acredita que essa rica 
experiência se reflete de forma positiva 
na sua atuação em sala de aula. “O dia a 
dia no Terminal enriquece a teoria com 
exemplos práticos que eu preciso ensinar 
aos meus alunos. Tenho convicção de que 
eles saem mais preparados para o mercado 
de trabalho quando têm a chance de 
aprender com docentes que também estão 
no mercado”.

Da mesma forma que a vivência na Portonave 
enriquece sua docência, a experiência 
de professor o ajuda no trabalho. “Como 
professor, aprendo diariamente a ser mais 
paciente e a escutar. Tenho uma permanente 
preocupação com o entendimento de meu 
aluno. Quero que ele realmente aprenda. 
Isso acaba influenciando a forma como eu 
interajo com as equipes de operadores no 
Terminal”.

Sem esquecer seu papel de educador, 
Robinho registra um incentivo aos jovens 
que pretendem fazer carreira no comércio 
exterior. “Alguns alunos acham que fazer 
a faculdade é garantia de emprego e 
futuro. Tem que querer mais, aprender 
uma segunda língua, buscar sempre novos 
conhecimentos e, acima de tudo, ‘vestir 
a camisa’! Sou muito otimista sobre o 
comércio exterior no Brasil e sei que ainda 
vamos crescer muito”, almeja.

Nesta edição, a série O Outro Lado conta um pouco da história de Robson Diego 
Lamim, analista de planejamento da Portonave que também é professor em 
curso de graduação de Comércio Exterior. Ele reflete sobre a influência de um 
papel profissional sobre o outro.

Você também tem um talento que desenvolve fora do Terminal? Mande um e-mail para comunicacao@portonave.com.br para que 
seus colegas possam conhecer seu outro lado
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O Programa de Desenvolvimento do Trabalho Portuário (PDP) foi implantado na Portonave 
em 2007 e, desde então, já formou 230 turmas, que totalizaram 3.017 aprovados em módulos 
diversos. A empresa conta com 23 instrutores credenciados pela Marinha do Brasil, além de 
um instrutor-chefe (há apenas seis instrutores-chefes no país todo).

Além de representar possibilidade de crescimento profissional, o PDP promove uma 
maior segurança para os trabalhadores e a melhoria do serviço prestado, já que multiplica 
conhecimentos práticos e adaptados à realidade do Terminal. A Portonave vê o PDP como 
uma importante ferramenta para incutir na equipe uma visão ampla do negócio, o que torna 
os profissionais mais completos e motivados, na medida em que entendem o negócio da 
empresa e a importância do seu papel nos processos da Portonave. “É um excelente canal 
para transmissão de uma visão sistêmica do negócio, incluindo os valores e a cultura 
organizacional. Os colaboradores ficam cientes dos propósitos da empresa, sua visão e suas 
diretrizes, o que favorece o clima interno e os resultados”, complementa a coordenadora do 
PDP na Portonave, Mariana de Oliveira Régis Vargas.

Programa de Desenvolvimento do Trabalho Portuário: 
bom para a empresa e para os seus profissionais

O instrutor-chefe Luís Lemos, com o 
Comandante da Marinha Sebastião 

Mirley Barros, Coordenador Nacional do 
PDP. O Brasil tem, ao todo, apenas seis 

instrutores-chefes

Registro da 5ª turma de instrutores do 
PDP da Portonave, formação concluída 

em dezembro de 2018.

PROGRAMA INTERNACIONAL

O PDP é um projeto da Organização 
Internacional do Trabalho (OIT), agência da 
Organização das Nações Unidas (ONU), em 
conjunto com o governo federal da Holanda 
e três universidades europeias. Foi criado 
com o objetivo de aperfeiçoar a mão de obra 
portuária, melhorar as práticas profissionais 
e transferir o conhecimento necessário para 
que os trabalhos sejam desempenhados com 
segurança. São 30 módulos que podem ser 
escolhidos pelos colaboradores conforme 
a área em que atuam e seus interesses , de 
acordo com as vagas disponibilizadas pela 
coordenação local. 

Os módulos que têm vagas abertas são 
divulgados pela empresa e as inscrições 
são feitas no RH. Os certificados são 

emitidos pela própria Marinha do Brasil. 
Alguns módulos são obrigatórios para 
determinadas funções, pois acabam 
funcionando como treinamento. É o caso 
do “Manuseando Cargas Perigosas nos 
Portos”, obrigatório para mais de 30 cargos 
na empresa e cerca de 400 colaboradores, 
pois atende os requisitos da NR29 – Norma 
Regulamentadora de Segurança e Saúde 
no Trabalho Portuário.

A participação no PDP é considerada 
como ponto positivo nos processos 
de recrutamento interno, pois é uma 
qualificação vista como um diferencial 
pelos gestores. “A frequência no PDP é 
vista como um diferencial na Portonave, 
pois conhecendo o escopo de cada módulo, 
sabemos o quanto essa formação aprimora 
o desempenho profissional e eleva a 
qualificação da equipe”, ressalta Mariana.

C O N H E C I M E N T O
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As boas práticas da Portonave 
inspiraram o professor Alexandre 
Mendes, consultor da Sociedade 
Brasileira de Metrologia (SBM) e um 
dos autores do livro “Metrologia & 
Incerteza de Medição – Conceitos 
e Aplicações”, a acrescentar um 
capítulo extra na nova edição do seu 
livro, que será lançado em breve.

A ideia de inserir o novo capítulo, intitulado “Análise Crítica de Certificado de Calibração”, 
surgiu quando o consultor preparava o material para o curso que ministraria no Terminal. 
Chamou-lhe atenção a preocupação da Portonave em oferecer treinamento para que seus 
próprios profissionais compreendam e traduzam para o dia a dia as informações que constam 
nos Certificados de Calibração, documentos fornecidos pelas empresas que prestam esse 
tipo de serviço em equipamentos de medição.  

“É importante que se compreenda a importância dessa atitude da Portonave, pois ela é difícil de 
ser encontrada nas empresas brasileiras. A maioria guarda na gaveta os certificados recebidos 
e não observa com atenção as informações que estão ali, mas que podem ser muito úteis 
para aprimorar sua gestão. Mas a Portonave faz mais ainda, ela se preocupa em tornar seus 
profissionais aptos a fazer essa “leitura” da informação que consta no certificado”, diz Mendes. 

Podemos citar como exemplo dessa prática o modo como é feito o controle da temperatura 
da câmara frigorífica que, de acordo com a legislação, deve ter sua temperatura igual ou 
inferior a -18 °C. Se a temperatura da câmara frigorífica estiver ajustada para -18 °C, mas não 
considerarmos o erro e a incerteza de medição do termômetro, a câmara poderá estar a uma 
temperatura superior a -18 °C, causando perdas. Ciente disso, a empresa adotou por norma 
manter os termômetros ajustados para -19° C. 

Assim, considerando o erro máximo do termômetro (seu erro + incerteza de medição) 
como sendo de ± 1 °C, tem-se a confiança de que quando os termômetros marcarem -19 °C a 
temperatura da câmara estará entre -20 °C a -18°C, atendendo a exigências legais. “É preciso 
calibrar e analisar o certificado de calibração dos instrumentos de medição para se ter essa 
confiança. Pois, se calibro, mas não analiso seu certificado, jamais terei a confiabilidade da 
medição realizada pelo instrumento. Assim, quando ele marcar -18 °C, a temperatura da 
câmara poderá ser -17 °C, ficando inadequada”, explica Mendes.

Peso, volume, temperatura, pressão, tempo: desde a balança na entrada até a correta 
acomodação dos contêineres no navio, as medições acompanham a trajetória da carga no 
Porto, além de estarem presentes nos diversos serviços de Manutenção, Segurança e Saúde 
do Trabalho e Gestão Ambiental. Por isso, é fundamental manter-se vigilante no correto 
funcionamento dos equipamentos: qual o percentual de erro? Qual a margem de incerteza 
do equipamento? Qual a margem segura para se trabalhar? Esse equipamento é o ideal para 
o que necessitamos? 

Medição: ato de medir. É praticado 
o tempo todo nas várias etapas da 
trajetória da carga pelo Terminal.  

Calibração: Procedimento experimental 
por meio do qual são estabelecidas, 
sob condições controladas, as relações 
entre os valores indicados por um 
instrumento de medição e os valores 
da grandeza, determinadas em padrões.  
Calibrar não é consertar o instrumento 
e sim determinar as propriedades 
metrológicas do mesmo.

Ajuste: Conjunto de operações 
efetuadas num sistema de medição, 
de modo que ele forneça indicações 
prescritas correspondentes a 
determinados valores de uma 
grandeza a ser medida. O ajuste não 
deve ser confundido com calibração, a 
qual é um pré-requisito para o ajuste.

Verificação: Comparação periódica 
para verificar se houve significativa 
mudança nos resultados do 
equipamento, muitas vezes realizadas 
com um equipamento padrão, mas 
sem a formalidade e o controle de 
uma calibração.

Certificado de Calibração: É o 
documento oficial que atesta a 
calibração do instrumento de medição, 
concluindo por sua aprovação ou 
reprovação, baseada na legislação 
metrológica vigente e/ou o critério de 
aceitação definidos pela empresa.

Livro: “Metrologia & Incerteza de Medição – 
Conceitos e Aplicações” - 2ª edição ampliada
Autor(es): Alexandre Mendes e Pedro Paulo Rosário

Editora: LTC 

Previsão de lançamento: abril de 2019. 

Os funcionários são treinados para interpretar os dados não 
apenas observando se determinado equipamento está ou não 
de acordo com o padrão. Mas, principalmente, para conhecer 
sua performance e questionar se o equipamento está sendo 

adequado para a atividade

Portonave inspira capítulo de livro sobre metrologia

O EXEMPLO DA CÂMARA FRIGORÍFICA 

METROLOGIA, A CIÊNCIA DAS MEDIDAS

SERVIÇO

PRINCIPAIS CONCEITOS:
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F I Q U E  P O R  D E N T R O

Conheça o novo Programa de 
Reidratação da Portonave 
A Portonave iniciou 2019 lançando 
um programa de reidratação voltado 
inicialmente para as equipes do armazém 
e da lavação de contêineres; os mais 
expostos às altas temperaturas registradas 
atualmente. Por meio do programa, os 
profissionais recebem o Suplemento 
Hidroeletrolítico, também conhecido como 
isotônico, importante para a reposição dos 
sais minerais perdidos na transpiração 
durante o trabalho.

No início do turno, cada trabalhador recebe 
dois sachês com o isotônico em pó, que é 
diluído em 250 ml de água gelada ou em 
temperatura ambiente. De acordo com o 
gestor de Segurança e Meio Ambiente, 
Marcos Casagrande Bitencourt, os 
resultados das avaliações ocupacionais de 
calor mostraram que, tanto os profissionais 
do Armazém quanto os da Lavação de 
Contêineres, estão expostos a ambientes 
com temperaturas mais elevadas do 

que os demais. “Esses profissionais 
precisam entrar nos contêineres, que 
ficam expostos ao sol por longos períodos. 
Consequentemente, a temperatura interior 
fica bastante elevada e o desgaste físico e a 
perda de sais minerais pela transpiração é 
maior. O critério utilizado para selecionar 
as primeiras equipes para o projeto foi 
a questão da temperatura. Mas estamos 
estudando formas de incluir, no futuro, 
outras equipes”, afirma Marcos.

Focada na missão de contribuir com o 
desenvolvimento sustentável, a Portonave 
lançou neste mês um ritual de boas-
vindas para todos os novos profissionais 
integrados à empresa. A partir de agora, 
cada novo contratado irá plantar uma 
árvore na cortina verde do Terminal – área 
de vegetação que circunda a Portonave. 
Entre os benefícios de ter árvores na 
área urbana está o abrigo para fauna 
local, mitigação da poluição sonora e 
atmosférica, além do conforto térmico, com 
a redução das ilhas de calor comuns nas 
cidades. Para o trabalhador, também é uma 
forma de deixar sua marca na Portonave.

Uma nova árvore por pessoa

O isotônico é um suplemento destinado à reposição hídrica 
e de sais minerais perdidos pelo suor. O produto é indicado 
a pessoas que praticam intensa atividade física, que ficam 
expostas ao sol, ou permaneçam em locais com temperatura 
elevada. 

• Recomenda-se que o profissional ingira duas doses 
por dia; sendo a primeira após 2 horas do início da 
atividade e a segunda 2 horas antes do término do 
turno de trabalho. 

• Os horários são bastante importantes e devem ser 
obedecidos para que o produto faça efeito. 

• Não se deve ingerir mais do que as duas doses diárias, o 
efeito não será ampliado.

• O consumo correto e regular do produto previne a 
desidratação, cãibras, dores musculares e lombares, 
gripes e resfriados, dando qualidade de vida e diminuindo 
o índice de absenteísmo. 

CONHEÇA OS BENEFÍCIOS DOS ISOTÔNICOS
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Nascimento

• Robertti James Maurici (Logística) foi pai de Josue Furquim 
Maurici em 15/1/2019.

ANIVERSARIANTES DE JANEIRO

D A T A S  E S P E C I A I S

Ação com aniversariantes busca aumentar 
interação da empresa com time de profissionais

As ações da Portonave direcionadas aos 
profissionais que fazem aniversário trazem 
uma novidade em 2019. Além de manter a 
prática dos cafés da manhã com a diretoria 
para a entrega do presente, que neste ano 
é um boné da marca local Santa Costa, 
a empresa está estimulando uma maior 
interação com trabalhadores por meio das 
redes sociais. Para isso, está entregando aos 
aniversariantes, juntamente com o presente, 
um cartão que incentiva o registro fotográfico 
de momentos felizes em que estejam 
usando o boné e a postagem dessas fotos 
com a hashtag #PORTONAVEPRESENTE. 
A Portonave irá compartilhar essas imagens 
em suas mídias. “O presente de aniversário 

é uma prática já consolidada na empresa 
para demonstrar o quanto a Portonave 
valoriza e tem orgulho de seus profissionais. 
E neste ano, vem com o diferencial de 
estimular uma interação maior da equipe 
com a empresa, fortalecendo os laços e o 
engajamento de todos”, destaca Mariana de 
Oliveira Régis Vargas, do Departamento de 
Recursos Humanos.

Em edições anteriores, os aniversariantes 
foram presenteados com livros, canecas 
e outros artigos. Em 2018, o presente 
foi uma camiseta exclusiva da Santa 
Costa, estampando o nome da cidade de 
Navegantes. 

• Marcelo Lucas da Silva (Gate) casou-se com Natalia Rosa de Lima 
da Silva em 18/1/2019

CASAmento

#PORTONAVE PRESENTE
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