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PA P O  E X P R E S S Í N D I C E

Esta revista é uma publicação da Portonave.

E X P ED I E NT E

E D I T O R I A L

6-7 CAPA
Portonave recebe selo de signatária 
do Movimento ODS Santa Catarina

SEÇÃO TERCEIROS
A boa relação entre as equipes da 
Portonave e da Agrega Serviços

14

Ao receber o selo de signatária do movimento pelos Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) em Santa Catarina, a Portonave 
reforça o compromisso com a sustentabilidade e passa a participar de 
um dos mais consistentes grupos de trabalho nesse sentido. Desde o início 
das nossas atividades, assumimos a preocupação com o meio ambiente e 
a visão de longo prazo como eixos do negócio. Com tal atitude, devemos 
continuamente propor melhorias em todos os nossos processos. Nossas 
ações no presente provocam efeitos no futuro e, portanto, precisam ser 
criteriosamente avaliadas.

O respeito ao meio ambiente define que as nossas atividades sejam 
equilibradas, geridas com criatividade e que, principalmente, não gerem 
um passivo. Precisamos a todo momento identificar alternativas para 
ampliar o resultado, mas considerando todas as dimensões do negócio. 
Para que este movimento se amplie ainda mais, todos devemos ser parte da 
transformação. Devemos criar condições para uma trajetória abrangente, 
em que cada atitude vise a um propósito maior. 

As dimensões do desenvolvimento sustentável – a econômica, a social 
e a ambiental –, precisam estar no centro da estratégia da empresa, 
conectadas com os seus profissionais e parceiros, direcionando o 
planejamento. Colaboração é fundamental neste sentido. Intensificando a 
integração entre o nosso time, a comunidade e os clientes, teremos a cada 
dia melhores condições para expandir e explorar as oportunidades que 
surgirem.

Saint Clair, o nosso repórter da vez, destaca nesta edição que as 
“diferenças enriquecem uma equipe”. 
Nossa parceira da Agrega, Dona 
Edna, reforça como qualidade do 
nosso ambiente de trabalho “muita 
comunicação e muita interação”. 
Agindo assim, com interação, talento 
e inclusão, o nosso compromisso com a 
sustentabilidade tende a se fortalecer 
em prol de um mundo melhor. 
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O  C A M I N H O  D O  C O N T Ê I N E R

Nas últimas edições, a Express 
abordou as etapas do processo 

de exportação que ocorrem antes de o 
contêiner chegar à Portonave. Nesta 
edição, chegamos ao último episódio da 
série “Caminho do Contêiner” para falar 
do embarque.

A ENTRADA DO CONTÊINER 

Para um contêiner entrar nas 
dependências da Portonave é necessária 
a “Guia de Entrada” (Portal do Cliente) 
e horário agendado. Chegando ao 
Terminal, o motorista se direciona a uma 
balança para a verificação da estrutura 
do contêiner (p-check). Se os dados 
estiverem conforme informado na guia 
e a unidade não apresentar avarias, a 
entrada é liberada.

O AGENDAMENTO

No Gate, o atendimento funciona por 
meio de “janelas de agendamento”, com 
duas horas de duração cada. A entrega 
deve ser realizada dentro do horário 
agendado no Portal do Cliente. 

A DOCUMENTAÇÃO

O cliente deve se certificar que o 
contêiner está liberado para entrega. 
Na exportação, é necessário verificar 
se o “booking” está cadastrado e com 
reservas disponíveis. 

O motorista que realizar a entrega deve 
estar cadastrado na Portonave e portar 
o crachá de acesso ao Terminal, além do 
documento do veículo e da CNH.

A DESCARGA NO PÁT IO

Para o contêiner de exportação, depois 

do p-check, a unidade é lançada no 
sistema com número de identificação, 
padronização, avarias (se houver) 
e número do lacre. O sistema OPUS 
seleciona automaticamente a melhor 
posição no pátio. O planejador de pátio 
verifica em qual navio o contêiner 
embarcará, o porto de destino, classe de 
peso, se a unidade é refrigerada, perigosa 
ou fora do tamanho padrão, entre outros 
aspectos, e seleciona uma posição.  

A LIBERAÇÃO DE CARGAS

As liberações de exportação são 
solicitadas no Portal do Cliente pelos 
exportadores ou pelos despachantes, 
por meio das ferramentas de 
“fluxo de entrada”, podendo ser 
Declaração Única de Exportação (DUE),                             
Trânsito Simplificado e Documento de 
Acompanhamento de Trânsito (DAT) 
para unidades já desembaraçadas 
(liberadas pela Receita Federal). O 
Comex faz a conferência dos dados 
junto ao Portal Único do Comércio 
Exterior e efetua a liberação.

PLANEJAMENTO DA CARGA

O planejamento dos contêineres 
que serão movimentados no navio é 
acordado entre três partes: armador, 
representado pelo central planner; 
navio, representado pelo imediato; 
e Terminal, representado pelo 

planner. São avaliados três fatores: 
produtividade, segurança e eficiência. 
São levadas em conta também as 
características do contêiner, sua carga 
e destino.

A POSIÇÃO NO NAVIO

O central planner decide o tipo de 
contêiner que vai em cada posição, 
pois ele conhece a rota do navio e sabe 
em que sequência os contêineres serão 
descarregados. Ele também sabe onde 
cada unidade está no Terminal e qual 
é a melhor sequência de trabalho. Há 
restrições como máximo de toneladas 
por pilha, segregação de cargas 
perigosas e embarque de reefers onde há 
energia para conectá-los. 

Com o plano concluído, a operação de 
embarque pode começar. O contêiner 
está pronto para viajar até o seu porto 
de destino. E se você ficou curioso para 
saber mais detalhes sobre as operações 
do Terminal, acesse a publicação o 
“Caminho do Contêiner”, disponível no 
site da Portonave. Boa leitura!

EMBARQUE DO 
CONTÊINER
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E S P E C I A L  –  S E M A N A  D A  S A Ú D E

Mais de duzentos profissionais participaram da programação 
da Semana da Saúde, realizada entre os dias 8 e 12 de abril, pelo 
Programa Saúde em Equilíbrio da Portonave. “Foi uma boa 
adesão, principalmente se considerarmos que muitas atividades 
tinham limitação no número de participantes”, comenta Candice 
do Nascimento, coordenadora do Programa. Um dos temas desta 
edição foi o início da preparação para uma aposentadoria com 
qualidade de vida, o que envolve não apenas chegar a essa etapa 
com saúde, mas também o planejamento necessário para que o 
projeto de vida de cada profissional seja concretizado. Para falar 
sobre isso, a Semana da Saúde ofereceu uma palestra sobre os 
aspectos práticos da preparação para a aposentadoria.

Para incentivar o movimento, a Semana contou com diversas aulas 
e oficinas que buscavam despertar o interesse da equipe pela 
prática de atividades que promovam não somente saúde física, 
mas também bem-estar mental e emocional. Entre as modalidades 
de exercício físico oferecidas estavam pilates, crossfit, circuito 
funcional e yoga. “Queríamos oferecer diferentes modalidades para 
que a equipe pudesse realmente experimentar e, quem sabe, se 
identificar com alguma delas e passar a praticá-la de forma mais 
frequente”, Candice explica. 

INCLUSÃO

A Semana da Saúde teve também atividades voltadas 
exclusivamente para os profissionais com deficiência, ação 
atrelada ao Programa de Inclusão da Portonave. Eles participaram 
de um workshop com Carol Ignarra, fundadora da Talento Incluir, 
que atua na inclusão socioeconômica de pessoas com deficiência 
no mercado de trabalho e na sociedade como um todo.

Ainda como parte do Programa de Inclusão, as aulas de yoga foram 
oferecidas por Elias “Figue” Diel, instrutor e surfista que perdeu a 
visão após um acidente de carro (veja matéria no box). Além de 
oferecer a aula de yoga, Figue falou sobre seu acidente e sua história 
de superação para voltar a surfar, competindo em categorias de 
surfe adaptado. 

Uma segunda edição da Semana da Saúde está programada para o 
mês de novembro com o tema Saúde Mental. É a primeira vez que a 
Portonave irá oferecer duas edições do evento em um mesmo ano. 
“Nosso objetivo é manter a prática de duas edições ao ano a partir 
de agora, pois realmente a empresa dá grande importância à saúde 
e à qualidade de vida dos seus profissionais”, finaliza Candice.

Semana da Saúde incentiva profissionais da 
Portonave para o autocuidado e o movimento

Programação ofereceu ao público diversas 
modalidades de atividade física, além de palestras com 
temas motivacionais e voltados à qualidade de vida
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INCLUSÃO E EXEMPLO

A participação do surfista e instrutor 
de yoga Elias Figue Diel na Semana 
da Saúde foi um dos pontos altos do 
evento. Não somente pela oportunidade 
que os profissionais da Portonave 
tiveram de fazer uma aula gratuita de 
yoga, mas pelo exemplo de inclusão e 
superação que receberam ao conhecer 
a história de vida de Figue.

Ele começou a surfar ainda criança e 
fazia isso diariamente até sofrer um 
acidente de carro que lhe tirou a visão, 
aos 16 anos de idade. Alguns anos 
depois, essa transformação drástica de 
vida acabou lhe aproximando do yoga 
e da meditação. Viu nessas práticas 
uma forma de encontrar equilíbrio, 
autoconhecimento e atravessar com 
mais serenidade as dificuldades que 
passou a enfrentar. 

Os novos hábitos lhe fizeram encarar 

de outra forma sua nova realidade 
e isso o levou de volta ao surfe e o 
tornou campeão. Depois de alguns 
anos de yoga (também dando aulas) e 
meditação, Figue voltou a surfar, após 17 
anos longe das ondas. A partir de 2016, a 
Associação Internacional de Surfe (ISA) 
passou a realizar campeonatos mundiais 
de surfe adaptado e ele competiu junto 
com a delegação brasileira. Em 2016 
e 2017 foi vice-campeão mundial na 
categoria de atletas com deficiência 
visual, e bicampeão mundial por equipe, 
em San Diego, na Califórnia. Em 2018, 
foi medalha de bronze e o Brasil, vice-
campeão mundial. 

“Um dia antes do meu acidente, eu 
participava de uma seletiva para um 
campeonato mundial amador da ISA. 
Passados 27 anos, fui convidado para 
participar do campeonato mundial 
promovido pela mesma associação, 
só que dessa vez de surfe adaptado. 
Na vida, a gente nunca pode perder a 
esperança. Tem que seguir em frente, 

tem que acreditar. E agora eu me 
preparo para novamente ir a San Diego, 
em dezembro, participar do mundial, e 
dessa vez quero trazer o ouro”.

É essa mensagem de otimismo e 
positividade que Figue gosta de 
transmitir em suas palestras. Ele 
defende a junção de duas coisas 
para a manutenção da saúde física, 
emocional e mental das pessoas: bons 
hábitos e boas relações. “Bons hábitos 
são importantes para a saúde física, 
como dormir cedo, comer de forma 
leve e praticar exercícios. Mas eu 
defendo que tão importante quanto 
isso é meditar, buscar o equilíbrio e 
também estarmos atentos às nossas 
relações com as pessoas. Devemos 
tratar os outros como gostaríamos 
de ser tratados, de forma honesta, 
verdadeira e não violenta. Essa deveria 
ser uma regra básica das relações e eu 
estou certo de que a forma como nos 
relacionamos está diretamente ligada 
à nossa saúde”, explica.

• Ginástica laboral, para prevenção 
de lesões ocupacionais

• Espaço de descanso, com sala de 
leitura, TV, jogos e área externa

• Apoio psicológico em questões 
pessoais ou profissionais

• Vacinação contra a gripe

• Semana da Saúde

• Equipe de Corrida Portonave, 
com assessoria esportiva para os 
profissionais inscritos

• Corrida de Praia anual em 
Navegantes

• Preparação para a aposentadoria: 
ação mais recente, iniciada 
em 2018, com uma palestra na 
Semana Interna de Prevenção de 
Acidentes de Trabalho. Está tendo 
continuidade em 2019 como tema 
da Semana da Saúde e também por 
meio de um programa específico 
destinado ao público que se 
aproxima dessa etapa da vida.

O Programa Saúde em Equilíbrio foi criado pela 
Portonave com o objetivo de estimular a cultura de 
saúde e bem-estar entre os seus profissionais. Para 
isso, são promovidas algumas ações permanentes:
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C A P A

PORTONAVE 
RECEBE SELO DE 
SIGNATÁRIA DO 
MOVIMENTO ODS 
SANTA CATARINA

A Portonave recebeu no dia 28 de março o selo de 
signatária do Movimento ODS Santa Catarina. Trata-

se de um esforço conjunto de empresas, instituições e 
cidadãos catarinenses para promover ações que colaborem 
com o alcance dos Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável (ODS). O conjunto de 17 objetivos compõe 
uma agenda de compromissos aprovada pelos países 
membros da ONU durante sua 70ª Assembleia Geral, 
realizada em 2015, em Nova York. A agenda deve ser 
implantada até 2030 e contempla 169 metas que envolvem 
as três dimensões do desenvolvimento sustentável: 
econômica, social e ambiental.

Além de signatária do Movimento em Santa Catarina, a 
Portonave é apoiadora oficial do ODS 14: Vida na água, pois 
entende que a poluição dos mananciais, rios e oceanos é um 
dos problemas mais urgentes da atualidade. Estimativas 
apontam que até 2050 a quantidade de plástico na água 
irá superar a quantidade de peixes. Além disso, 40% da 
população mundial já é afetada pela escassez de água. 

Como apoiadora do ODS 14, a Portonave assumiu o 
compromisso de realizar e apoiar ações e projetos que 

contribuam com este Objetivo e também de divulgar a 
importância dele para os seus públicos, incluindo os seus 
profissionais. O patrocínio do projeto Somos do Mar e 
a mobilização no Juntos pelo Rio e na ação Praia Limpa 
são evidências desse compromisso. Há outras iniciativas 
já previstas com esse intuito. “Não apenas a atividade 
portuária depende diretamente da água, mas, acima 
disto, o desenvolvimento da humanidade depende de que 
haja vida na água. Nos comprometemos a empregar o 
que está ao nosso alcance para promover a conservação 
e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos 
recursos marinhos”, enfatiza o Diretor-superintendente 
Administrativo Osmari de Castilho Ribas.

O engajamento dos profissionais da Portonave é muito 
importante para que os objetivos sejam alcançados. Por 
isso, a partir de agora, a Express trará em suas edições 
conteúdo sobre os ODS, como eles se relacionam com a vida 
das pessoas e como podem ser postos em prática até mesmo 
com mudanças simples de hábitos. A Express também 
passará a identificar em suas matérias os projetos e ações 
da Portonave ligados aos ODS, por meio da aplicação dos 
selos que identificam cada um dos objetivos.

Empresas e instituições somam 
esforços para o alcance dos Objetivos 
do Desenvolvimento Sustentável 
da ONU. Além de signatária do 
Movimento, Portonave é apoiadora 
oficial do ODS 14 – Vida na Água
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ERRADICAÇÃO DA POBREZA
Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos 
os lugares

JÁ CONHECE OS ODS? ESSES SÃO OS 17 OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, QUE COMPÕEM A AGENDA 2030 DA ONU:

REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES
Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles

FOME ZERO E AGRICULTURA SUSTENTÁVEL
Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e 
melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável

SAÚDE E BEM-ESTAR
Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para 
todos, em todas as idades

EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
Assegurar a educação inclusiva, equitativa e de qualidade, e 
promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida 
para todos

IGUALDADE DE GÊNERO
Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as 
mulheres e meninas

ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO
Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e 
saneamento para todos

ENERGIA LIMPA E ACESSÍVEL
Assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço 
acessível à energia para todos

TRABALHO DECENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO
Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e 
sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente 
para todos

INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA
Construir infraestruturas resilientes, promover a 
industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a 
inovação

CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS
Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, 
seguros, resilientes e sustentáveis

CONSUMO E PRODUÇÃO RESPONSÁVEIS
Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis

AÇÃO CONTRA A MUDANÇA GLOBAL DO CLIMA
Tomar medidas urgentes para combater a mudança 
climática e seus impactos

VIDA NA ÁGUA
Conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos 
recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável

VIDA TERRESTRE
Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos 
ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as 
florestas, combater a desertificação, deter e reverter a 
degradação da terra e perda da biodiversidade

PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES
Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o 
desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça 
para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e 
inclusivas em todos os níveis

PARCERIAS E MEIOS DE IMPLEMENTAÇÃO
Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a 
parceria global para o desenvolvimento sustentável
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R E S P O N S A B I L I D A D E  S O C I A L

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.

Alunos saem de sala de aula para conhecer a Portonave

A Portonave recebeu, no mês de abril, 
a visita de alunos da rede de ensino de 
Navegantes e região. No dia 1º, esteve no 
Terminal um grupo da educação infantil do 
Centro Educacional Novo Saber. Já no dia 3, 
foi a vez de alunos do 8º e 9º ano do ensino 
fundamental da Escola Municipal Professora 
Maria Hostim da Costa. No dia 24, a empresa 
recebeu alunos especiais do Ensino Médio 
Inovador da Escola de Educação Básica 
Professor João Boos, de Guabiruba.

Os grupos conheceram a estrutura 
do Terminal e entenderam um pouco 
melhor como funciona a operação de um 

porto. Tiveram acesso também à vista 
panorâmica, contemplando o pátio, o Gate, 
os navios e a Câmara Frigorífica. A diretora 
da Escola João Boos, Veridiane Sartor, 
falou sobre a importância da experiência. 
“Foi um aprendizado sobre uma empresa 
tão grandiosa e próxima de nós. Boa parte 
dos nossos alunos é especial e nunca teve 
a oportunidade de conhecer Navegantes. 
Por isso a importância de trazê-los para 
a Portonave, que é referência na cidade. 
Agradeço muito por nos proporcionarem 
esses momentos tão ricos e oportunizar 
a nossos estudantes conhecerem o 
funcionamento de um terminal portuário”.

Alunos de baixa renda da rede pública de 
ensino de Joinville têm a oportunidade de 
estudar música e compor uma orquestra 
infanto-juvenil de excelência graças à 
atuação do Instituto Core de Música (Icore). 
O Icore atende 160 alunos, entre quatro e 
16 anos, e metade das vagas é destinada 
aos alunos da rede pública, com bolsa 
integral. Essa é uma forma encontrada pelo 
Instituto de promover a inclusão social e 
a democratização do acesso à cultura. A 
Portonave é patrocinadora do Icore, em 
um projeto de estruturação da orquestra. 
Os recursos repassados pela empresa, por 
meio da Lei Rouanet, permitiram a compra 

de sete instrumentos musicais. 

Além de promover a inclusão social, o 
Icore motiva o bom desempenho dos 
alunos em suas escolas regulares, já que 
para frequentarem as aulas de música 
eles precisam manter frequência mínima 
de 80% nas escolas regulares, além 
das notas dentro da média. Uma nota 
mínima também precisa ser mantida nas 
aulas de canto, coral e teoria musical. 
“Acompanhamos o desempenho dos 
alunos na escola regular e as notas 
aumentaram depois que eles iniciaram 
os estudos no Instituto. Também 

recebemos relatos de famílias que tinham 
filhos com depressão e que mudaram 
significativamente o comportamento, 
tornando-se inclusive mais sociáveis”, 
destaca o Diretor Artístico Sérgio Ogawa.

ANOTE NA AGENDA

Em 2019, a Portonave vai receber duas 
apresentações da orquestra do Icore: no 
mês de outubro, no aniversário da empresa, 
e em dezembro, na Festa Natalina. Também 
há previsão de uma oficina de música 
gratuita para crianças e adolescentes de 
Navegantes, no mês de julho.

Inclusão e 
cidadania por 
meio da música

VISITA COM GOSTINHO DE ARTE

Os alunos da Escola Professora 
Maria Hostim da Costa estiveram na 
Portonave para visitar a exposição 
Formas do Universo, da artista Tânia 
de Souza. Na ocasião, foram então 
convidados a fazerem também a 
visita institucional pelo Terminal, 
o que enriqueceu ainda mais a 
passagem do grupo pela empresa.

PORTONAVE EXPRESS  •   ANO 12   •   Nº  109  •   MAIO  20198



M E R C A D O

Nova visita da ExxonMobil

Acadêmicos no Terminal

Terminal recebe ZIM

Unoesc em Navegantes

Cosco Shipping e CMA 
CGM entram no SSA 

A Portonave recebeu no dia 9 de abril uma comitiva de oito pessoas da 
ExxonMobil, formada por alguns gerentes que atuam no Brasil e outros 
em unidades no exterior. O grupo foi recebido pelo supervisor Comercial 
Luís Lemos e pela assistente Comercial Andressa Alexandre. “Para nós, 
é muito importante que um cliente dessa relevância conheça de perto 
nossos processos e assim se identifique ainda mais com a Portonave, 
sentindo segurança e confiança para continuar movimentando suas 
cargas conosco”, comenta Luís Lemos.

Alunos do curso de Gestão Portuária da Universidade do Vale do 
Itajaí visitaram o Terminal no dia 11 de abril. Eles também estiveram 
no departamento Operacional, onde puderam tirar dúvidas e trocar 
conhecimentos sobre a área.

O Serviço Sino South America – SSA, 
que até então era formado apenas pelo 
armador Pacific International Lines 
– PIL, com sede em Singapura, agora 
tem em sua formação também os 
armadores Cosco Shipping, da China, 
e CMA CGM, da França. Eles devem 
colocar seus navios no SSA ainda no 
primeiro semestre deste ano.

O tráfego com a Ásia é um dos que 
mais cresce nas rotas marítimas que 
envolvem o Brasil e é muito importante 
para a economia catarinense. A 
Portonave conquistou o SSA no início 
de 2018 e, além dele, oferece outros dois 
serviços para a Ásia (Ipanema e ESA).

Equipe da ZIM esteve na Portonave no dia 18 de março. O objetivo 
principal da visita foi apresentar a estrutura do Terminal para o 
Gerente de Operações Yoram Dallmann, que atua no escritório da 
empresa localizado em Kingston, Jamaica. Também participaram 
Bruno Barco, gerente de operações Brasil, Cláudia Munhoz e Irê 
Bastos, da Seven Stars. A ZIM é uma das vinte maiores empresas de 
transporte marítimo do mundo e sua sede fica em Israel. 

Acadêmicos da 9ª e 10ª fase da graduação em Administração da 
Universidade do Oeste de Santa Catarina (UNOESC), campus de 
Videira, visitaram a Portonave no dia 26 de abril. A coordenadora 
do curso, Cristiane Bonatto de Morais, que acompanhou a visita, 
ressaltou que a experiência aproxima a prática da teoria ensinada aos 
alunos que se encontram nessa etapa da graduação. “Na 10ª fase, eles 
cursam a disciplina de Comércio Exterior. Especialmente por isso foi 
importante o momento proporcionado pela empresa”, comenta.

Foi realizado no dia 25 de abril um café 
da manhã em homenagem ao Dia do 
Despachante Aduaneiro. Empresas que 
realizam desembaraços pela Portonave 
estiveram representadas no evento. No 
café da manhã, foi feito um bate papo com 
os participantes para explicar aspectos da 
operação da Portonave, seu posicionamento 
no mercado e melhorias recém-implantadas 
no Portal do Cliente. Depois, o grupo 
foi levado para conhecer a estrutura do 
Terminal. “Além de homenagear esse 
profissional no seu dia, a intenção do 
evento foi mostrar a importância do 

Ação homenageia 
despachantes

despachante para o comércio exterior e para 
a Portonave. Também buscamos estreitar 
o relacionamento com eles e trabalhar a 
sinergia entre os agentes, propiciando 
abertura para novas ideias”, explica Luís 
Lemos, supervisor Comercial.
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F I Q U E  P O R  D E N T R O

As equipes da Portonave estiveram focadas no final do mês de abril 
na auditoria interna do SGI. A atividade é uma preparação para 
a auditoria externa que será realizada pela certificadora Bureau 
Veritas no mês de setembro. O escopo são as normas ISO 9001 
(Gestão da Qualidade), ISO 14001 (Gestão Ambiental) e ISO 45001 
(Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional). 

A Portonave já é certificada na 9001 e na 14001. Já a ISO 45001 é 
uma norma mais recente que substituiu a OHSAS 18001, na qual 
a Portonave também é certificada. Na auditoria externa da Bureau 
Veritas, a empresa busca manter sua certificação na 9001 e 14001 e 
obter a nova certificação na 45001. É importante destacar que uma 
auditoria interna resulta em planos de ação para corrigir desvios 
ou atuar em oportunidades de melhoria identificadas e assegurar 
que a empresa esteja cumprindo com rigor os requisitos dessas 
normas. O comprometimento de toda a equipe é fundamental na 
execução desse planejamento.

O operador Enio Antônio dos Santos participou, nos dias 13 e 14 
de abril, da 3° Etapa Estadual de Ciclismo, válida pelo ranking 
Brasileiro. Enio encerrou a competição com 3° lugar estadual 
e 16º nacional geral, além do 2° lugar na sua categoria. “Agora 
tenho que continuar focado nos treinos e esperar as próximas 
etapas. Faltam ainda 14. Tem muito chão pela frente e agradeço a 
todos que apoiam o meu esforço”, destaca o atleta.

Auditoria interna prepara 
equipes para nova certificação

Operador é 3º lugar em etapa de ciclismo

Portonave se destaca 
no 8º Meeting Comex

A Portonave participou, no dia 10 de abril, da 8ª edição do 
Meeting Comex, o maior evento sobre comércio internacional 
do sul do país, promovido pelo Núcleo de Negócios 
Internacionais da Associação Empresarial de Joinville (ACIJ). 
Além de patrocinar o Meeting Comex, participou do evento 
com uma palestra ministrada pelo supervisor Comercial Luís 
Lemos. “Fizemos uma exposição do que ocorreu no mercado 
dos armadores nos últimos anos, abordando fusões e aquisições 
recentes, além de informações sobre rotas no Brasil e no mundo 
e sobre os serviços estabelecidos como joints, e apresentamos 
algumas tendências para o futuro”, relata Luís Lemos.

Segundo ele, a participação da Portonave nesse tipo de evento é 
sempre uma oportunidade de fortalecer a imagem do Terminal 
como um dos maiores movimentadores de contêineres do país. 
“O Terminal possui excelência operacional e liderança de 
mercado em Santa Catarina. A participação no Meeting Comex 
fortalece ainda mais nossa posição, em um evento que reúne os 
principais players do mercado”, ele comenta.

O 8º Meeting Comex reuniu um público de mais de 600 pessoas 
e se destacou também pelas palestras do Secretário Executivo 
de Articulação Internacional do Governo do Estado, Derian 
Campos, e do renomado economista Eduardo Moreira. 
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C Â M A R A  F R I G O R Í F I C A

A Câmara Frigorífica concluiu o projeto 
de modernização dos compressores 
responsáveis por sua refrigeração. Foram 
substituídos quatro motores por outros 
novos e mais modernos. Também foi 
instalado um sistema com inversor de 
frequência para regular a velocidade dos 
motores. A melhoria traz segurança às 
instalações e aos profissionais que atuam 
na área, uma vez que os novos motores têm 
mais confiabilidade operacional e estão 
menos sujeitos a incidentes e falhas, como 
queimas, que podem ocasionar incêndios, 
por exemplo. 

Além de aumentar o grau de confiabilidade 
do sistema e a segurança das equipes, 
a mudança traz como benefício uma 
redução no consumo de energia elétrica. 
“A previsão é termos uma economia de no 
mínimo 10% ao ano na energia consumida 
pelos compressores, o que também é 
significativo, pois hoje esses motores são 
responsáveis por aproximadamente 80% do 
consumo operacional da Câmara. Há uma 
tendência mundial de empresas e indústrias 
de buscarem eficiência energética. A 
Portonave segue essa tendência e, com 
isso, alia melhores performances a modos 
de operação mais sustentáveis”, comenta o 
Gerente Operacional Alfredo Pacheco. 

Os novos equipamentos devem trazer ainda 
uma diminuição de custos com manutenção, 
especialmente as corretivas. “Os motores 
anteriores não eram vedados, ficavam em 
contato direto com o ar e a poeira e isso 

diminuía a vida útil deles. Tínhamos, em 
média, uma queima por ano. Os novos são 
totalmente vedados”, explica o Técnico em 
Eletrônica Sênior Valmir Martins, que lidera 
a manutenção na Câmara.

A modernização dos compressores 
é o primeiro projeto piloto que 
testa a implantação de uma nova 
metodologia de gestão de projetos na 
Portonave. Ao perceber a necessidade 
de uma nova sistemática de gestão, 
a empresa contratou o Analista 
de Projetos José Milani Soares, 
que realizou um diagnóstico em 
meados de 2018 e, após identificar as 
necessidades da empresa, elaborou 
um modelo de gestão baseado 
no Project Management Body of 
Knowledge – PMBOK, um conjunto de 
conhecimentos, princípios, técnicas e 
boas práticas aplicadas mundialmente 
na gestão de projetos. “As equipes e 
gerências já eram muito eficientes na 
execução de projetos, mas faltava uma 

Concluído projeto de modernização 
dos compressores da Câmara

Projeto é piloto em nova metodologia de gestão
sistemática de planejamento e de integração 
das partes interessadas, para evitar desvios, 
retrabalhos e custos desnecessários. 
Queremos padronizar a gestão de projetos 
na Portonave, para buscar melhores 
resultados e potencializar assim a chance de 
sucesso dos projetos, permitindo também, 
paralelamente, o desenvolvimento da 
maturidade cultural da organização no 
que tange o Gerenciamento de Projetos”, 
comenta José Milani.

O modelo implantado na Portonave, 
neste primeiro momento, aborda cinco de 
dez áreas de conhecimento do PMBOK: 
integração, escopo, cronograma, custos 
e partes interessadas. As lideranças 
foram treinadas e estão tendo o suporte 
necessário na execução de projetos dentro 

da sistemática definida. O trabalho 
está diretamente ligado ao Sistema de 
Gestão Integrado (SGI). “Queremos 
garantir o equilíbrio de custos, prazos 
e escopo e envolver adequadamente 
as partes interessadas, para que, 
estando integradas, as chances de 
sucesso dos projetos sejam maiores”, 
explica José Milani. “O retrofit dos 
compressores foi nosso primeiro 
piloto, conduzido pelo Técnico Valmir 
Martins, e foi concluído dentro dos 
prazos e custos previstos. Temos 
outros 18 projetos rodando para testar 
e aprimorar o modelo. Ainda é uma 
ação recente dentro da empresa, mas 
bastante promissora. Os feedbacks 
são bastante positivos e os resultados 
já tangíveis”, finaliza.
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S É R I E  –  O  O U T R O  L A D O

Encomenda 
de sonhos

Expediente comercial na Portonave de segunda à sexta-feira. Aulas 
à noite na Faculdade de Ciências Contábeis. E, aos finais de semana, 
produção de artigos de papelaria personalizados para festas. Assim 
é a rotina de Juciele Hoffmann, 21 anos de idade, auxiliar contábil 
na Portonave.

No Terminal, ela já havia atuado como adolescente aprendiz entre 
2013 e 2015. No cargo atual está há mais de dois anos. Já o trabalho 
com personalizados para festa ela executa há um ano e meio. 
“Consigo conciliar tudo. Durante a semana me dedico totalmente à 
Portonave e à faculdade; nos finais de semana atendo as encomendas. 
E ainda assim, sempre arrumo tempo para ficar com minha família. 
Às vezes, minha mãe e meu noivo ajudam e, mesmo trabalhando, 
estamos curtindo também, porque acaba sendo mais um momento 
em família”, ela conta.

Juciele atende uma média de cinco festas por mês, a grande maioria 
infantis. O envolvimento com esse trabalho aconteceu naturalmente, 
pois ela sempre encabeçava a produção de “lembrancinhas”, 
personalizados e convites para as festas de aniversário dos sobrinhos. 
Via o universo de festas infantis como um mundo mágico. Nessa 
fábrica de sonhos, a dedicação é total para corresponder às fantasias 
das crianças e de suas famílias. “Sempre gostei desse universo e 
percebi que poderia ter uma renda extra com isso. Resolvi investir 
na compra das máquinas necessárias para que meu trabalho saísse o 
mais perfeito possível e pouco a pouco fui descobrindo técnicas para 
criar minhas artes. Quando adquiri confiança, comecei a divulgar e 
conquistei os meus clientes”. 

Ouvindo Juciele falar, parece fácil se tornar empreendedora. Mas 
é uma vida de bastante dedicação e disciplina. A rotina puxada, no 
entanto, não parece um aspecto negativo em sua vida. “Me sinto 
muito realizada com as duas atividades e muito motivada a adquirir 
novos conhecimentos sempre. Não vejo nenhum lado negativo em 
conciliar tantas coisas, pois se soubermos planejar o tempo, tudo 
tende a dar certo”, aconselha a jovem.

Confira a história da auxiliar contábil Juciele Hoffmann. 
Com apenas 21 anos, ela concilia o trabalho no Terminal, 
uma faculdade e o seu próprio negócio de artigos 
personalizados para festas.

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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Diferenças que 
enriquecem uma equipe

S É R I E  –  R E P Ó R T E R  P O R T O N A V E

Por Saint Clair

O Repórter Portonave desta edição é Saint 
Clair Veiga Patrício, eletricista geral. Ele 
entrevista o Supervisor de Elétrica Geral 
Juliano Adão e mostra que as diferenças 
enriquecem um ambiente de trabalho. No 
caso deles, diferença em relação à idade, 
já que Saint Clair é supervisionado por 
Juliano, 27 anos mais novo do que ele. 
Em vez de isso representar um problema, 
tem proporcionado uma relação de muita 
troca e aprendizado.

Fui admitido na Portonave em 2010, aos 50 
anos de idade. Quando cheguei à empresa, 
me deparei com um jovem de 23 anos 
com um conhecimento técnico que não 
era comum para a sua idade, o Juliano. 
Costumava brincar que ele nasceu dentro 
de uma subestação. Já aprendi muito e 
continuo aprendendo com nossas trocas. 
Além do conhecimento técnico, Juliano tem 
muita humildade e educação no trato com 
as pessoas. Ele tem meu respeito pessoal 
e profissional e desejo que Deus continue 
iluminando e abençoando o seu caminho.

Fale um pouco da sua carreira, como 
começou e chegou aos dias de hoje?

Minha carreira começou aos 15 anos, como 
Auxiliar Técnico em Informática. Prestei 
serviço em duas usinas hidroelétricas, o 
que despertou meu interesse em trabalhar 
na área elétrica. Fiz vestibular para 
Tecnologia em Automação Industrial e 
durante a graduação estagiei na Eletrosul. 
Ao terminar a graduação, em 2008, fui 
contratado pela Portonave. Trabalhei com 
a equipe civil até 2014, no comando do 
Supervisor Ildefonso, com quem aprendi 
muito. Em 2014, a equipe de Elétrica Predial 
passou a integrar a Manutenção, sob a 

gerência de Marcelo Diniz, passando a ser 
equipe de Elétrica Geral. Com esse time, 
também aprendi e continuo aprendendo 
com meu gerente, meus companheiros de 
supervisão e com a equipe de manutenção. 
É um time multidisciplinar do qual tenho 
orgulho de fazer parte e posso dizer que é 
uma das melhores equipes de manutenção 
no ramo portuário. 

Acompanhei seu esforço e dedicação para 
fazer uma segunda faculdade (Juliano 
também se formou em Engenharia 
Elétrica). Qual seu recado para novas 
gerações?

Cada ano que passa, mais profissionais se 
formam e a concorrência/falta de emprego 
está aumentando. É importante que as 
novas gerações se preparem ainda mais, 
pois somente a graduação não garante 
mais vaga. Meu recado é: ‘estudem e se 
dediquem muito’. E é necessário paciência, 
pois às vezes o resultado demora a 
aparecer, porém ele sempre chega, com 
esforço e dedicação.

Como você se sente em liderar pessoas 
com mais idade que você e como acha 
que as diferenças entre profissionais 
podem ajudar no ambiente de trabalho?

Liderar pessoas é uma tarefa desafiadora 
e quando há a diferença de idade pode ser 
ainda mais desafiador. É importante criar um 
bom relacionamento e conquistar a confiança 
dos liderados, mostrando conhecimento, 
segurança, humildade e principalmente criar 
sempre um ótimo espírito de equipe. Com 
isso construído, os papeis são bem definidos. 
Todos têm suas características e diferenças. 
O importante é o gestor saber utilizar a 
experiência e o ponto positivo dos seus 
liderados, para extrair o seu melhor.

Q U E R  S E R  R E P Ó R T E R  P O R T O N AV E ?
Entre em contato conosco pelo e-mail comunicacao@portonave.com.br 

ou pelo telefone 2104-3395 e participe!
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S É R I E  –  T E R C E I R O S

Na Série Terceiros desta edição, vamos 
conhecer um pouco da Agrega Serviços, 
responsável pela limpeza das instalações da 
Portonave há um ano. São 17 profissionais 
atuando no Terminal e outros quatro na 
limpeza da Câmara Frigorífica, segundo a 
coordenadora Ana Lúcia Ferreira Lins. Uma 
curiosidade que demonstra a boa relação 
das equipes, da Portonave e da Agrega, é que 
há profissionais da limpeza que já atuaram 
na Portonave anteriormente, contratados 
por outras empresas, e quiseram retornar 
como trabalhadores da Agrega.

Esse é o caso de Nilza Ferreira do 
Nascimento Celles, uma das profissionais 
que executa a limpeza do prédio 
administrativo. Pela Agrega, Nilza está na 
Portonave há apenas cinco meses. Mas, 
durante três anos, já trabalhou na limpeza 
do Terminal por meio de outra empresa 
terceira. “Queria voltar e pude fazer isso 
com a Agrega. Sempre gostei muito de 
trabalhar aqui, principalmente por causa 
da forma com que sou tratada. Não fazem 
diferença por sermos da limpeza. Somos 

Integração marca 
relacionamento com 
as equipes da limpeza

Empresa Agrega é responsável 
pela limpeza no Terminal e 
na Câmara Frigorífica. A boa 
relação das suas equipes com 
os profissionais da Portonave 
marca essa parceria 

tratados como iguais”, afirma Nilza.

Outro caso é o de Edna Neres Santos. Na 
Câmara Frigorífica, é difícil quem não a 
conheça. Já são quase cinco anos atuando 
lá. “Eu gosto demais daqui. Tenho verdadeiro 
prazer em trabalhar com as equipes da 
Câmara. Sou tão bem tratada e recebo 
tanto suporte para realizar o meu trabalho, 
que realmente se torna um prazer. São 
muitas pessoas e mesmo assim há muita 
comunicação e muita interação. Antes 
passei por um restaurante, como auxiliar de 
cozinha, em que a equipe era bem pequena, 
e nem de perto tinha a interação que vivo 
aqui”, compara Edna.

Ademilton Gonçalves Magalhães, mestre 
de obras na Portonave e que tem bastante 
interface com as equipes da Agrega em seu 
trabalho, ressalta que o bom relacionamento 
entre as equipes de fato é visível. “Isso se dá 
também porque a equipe da limpeza tem 
profissionais comunicativos e que realizam 
muito bem suas atividades, contribuindo 
com um bom ambiente de trabalho”, destaca.

Eu gosto demais 
daqui. Tenho 

verdadeiro prazer 
em trabalhar com as 
equipes da Câmara.

Edna Neres Santos
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Os Segredos dos 
Casais Inteligentes

E S P A Ç O  D E  L E I T U R A

A indicação deste mês é o livro Os Segredos dos Casais Inteligentes, 
de Gustavo Cerbasi. Com um texto claro e acessível, a obra orienta 
casais de diferentes rendas familiares a lidar com o dinheiro e a planejar 
as finanças.

Cerbasi, administrador obstinado em educar para o enriquecimento, 
possui larga experiência em finanças dos negócios, planejamento 
familiar e economia doméstica. O autor apresenta no livro as melhores 
estratégias para garantir um futuro próspero, sem comprometer 
a qualidade de vida no presente. Com dicas práticas e exemplos 
baseados em casos reais, aborda temas como aposentadoria, planos 
de investimento, orçamento mensal e, em especial, a necessidade de 
separar parte da renda para emergências e para o lazer e o bem-estar.

Para quem se interessou por esse livro, o Espaço de Leitura da 
Portonave disponibiliza um exemplar para empréstimo (localizado na 
prateleira das Ciências Sociais – cor vermelha).

VALE LEMBRAR QUE O ACERVO DO ESPAÇO É COMPOSTO POR DOAÇÕES. FAÇA PARTE DESSE TIME 
E COMPARTILHE O PRAZER DA LEITURA DOANDO UM LIVRO TAMBÉM.

ATÉ A PRÓXIMA E BOA LEITURA!

Carla Carolina Pereira Haendchen Vidal
Bibliotecária CBR14/771

NascimentoS

• Edson Marildo Bonette (Operação) foi pai de Mathias 
Bonette Neto em 27/03/2019

• Franciele Cristina Daniel (Contabilidade) foi mãe de Lucas 
Daniel Jacintho em 05/04/2019

• Eduardo da Cruz da Silva (Câmara) foi pai de Angelina da 
Cruz da Silva dos Santos em 06/04/2019

• Demilson Linhares (Operação) foi pai de Heloísa de 
Araújo Linhares em 12/04/2019

• Marlon Luís Colla (Operação) foi pai de Betina dos Passos 
Colla em 20/04/2019

• Valdisnei Moreira dos Santos (Armazém) foi pai de Miguel 
Moreira dos Santos em 20/04/2019

• Alisson dos Santos (Operação) foi pai de Lorenzo dos 
Santos em 23/04/2019

• Juliano dos Santos Alves (Operação) foi pai de Lívia da 
Silva Alves em 23/04/2019

CASAMENTO

• Bruno Viana Boera (TI) casou-se com Thuany Ricelle 
Izidorio Boera em 27/03/2019

FORMATURAS

• Alexandro Ferreira Costa (Operação) formou-se em Tecnologia 
em Logística em 11/01/2019

• Arielton Vieira Silva (Operação) formou-se em Tecnologia em 
Logística em 15/01/2019

• Lucinei Júlio Quintino (Operação) formou-se em Tecnologia 
em Logística em 17/01/2019

• Wagner Batista Cardoso (Operação) formou-se em Tecnologia 
em Logística em 12/02/2019

• Henrique Roberto Ribeiro (Operação) concluiu MBA em Gestão 
de Pessoas em 31/03/2019

ANIVERSARIANTES DE ABRIL

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