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PORTONAVE HOMENAGEIA 
SEUS COLABORADORES

Empresa reconhece dedicação dos funcionários 
que completaram 5 e 10 anos de casa



O dinamismo do segmento portuário e a expectativa em torno da esperada 
retomada do crescimento econômico exigem uma agilidade ainda maior 
dos terminais. Neste setor de atividade, é preponderante posicionar-se com 
eficiência, estar conectado à inovação e à melhoria contínua. É necessário 
estar preparado para as demandas à frente e estimular toda a equipe a 
manter uma estratégia de crescimento sustentável. Isso inclui estar atento ao 
que acontece no mercado de atuação e aberto ao amplo e permanente diálogo 
interno, no sentido de estabelecer diretrizes objetivas que nos permitam 
fortalecer o posicionamento e ganhar ainda mais relevância empresarial. 
Deve prevalecer o conceito da formação de equipes qualificadas, focadas em 
grandes objetivos e em ampliar horizontes.

No último mês de outubro tivemos o maior volume movimentado em um 
único mês até aqui, e destacou-se também a nova configuração do serviço 
do Mediterrâneo. O nosso segmento se caracteriza por estar interligado 
ao setor produtivo e à distribuição e, assim, as adequações são constantes 
no sentido de otimizar o processo logístico e o das trocas internacionais.  
Estamos diretamente relacionados às questões macroeconômicas, e isso deve 
nos mobilizar cada vez mais a olhar para o futuro, sem perder a essência do 
que nos influencia no presente. Temos sempre a oportunidade de inovar e 
propiciar um ambiente de crescimento consistente, quando desenvolvemos 
a postura de ter um olhar à frente, quando temos a convicção do potencial 
profissional, energia e alinhamento a objetivos coincidentes. Assim, somos 
capazes de romper barreiras, desenvolver um trabalho de qualidade e não 
apenas seguir o fluxo comum.

A cada ano que começa, surge a oportunidade de renovar o ciclo de novos 
desafios e oportunidades. A expectativa é sempre de avanço para o ano que 
se inicia. Desejo a todos um 2018 intenso, dinâmico e que o cenário otimista 
se confirme. Que seja um ano de resultados relevantes, que venha cheio 
de alternativas e que nos inspire a 
encontrar soluções criativas onde 
todos possam atingir os resultados 
planejados.

Desejo a todos um Natal em família, 
com muita paz e alegria.

portonave.com.br portonaveportonave
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M E R C A D O

Recorde na movimentação em outubro
A Portonave movimentou 89.428 TEUs 
(unidade de medida equivalente a um 
contêiner de 20 pés) no mês de outubro. 
Ao longo do mês, 60 navios atracaram 
no Terminal, o que consolida o trabalho 
desenvolvido durante mais de 10 anos de 
operação.

Em comparação com o mesmo período 
do ano passado, houve crescimento 
nas exportações e nas importações. Em 
outubro de 2016, foram 27.183 TEUs 
exportados. Neste ano, este número 
se elevou para 28.412 TEUs. Entre os 
destaques, estão a madeira e seus 
derivados e as carnes congeladas. Já as 
importações foram de 18.114 para 25.140 
TEUs, embaladas pela movimentação de 
produtos químicos, plásticos e derivados.

O crescimento foi impulsionado por conta 
do Serviço ESA que faz rota para a Ásia, 
que apresentou um excelente volume de 
movimentação no período. Além disso, 
a chegada do final do ano estimulou as 
importações devido à proximidade das 
festas de final de ano.

Exportação (em TEUs)
Out/16 – Out/17 Out/16 – Out/17

Importação (em TEUs)

PRODUTO TEUs %

MADEIRAS E DERIVADOS 99.865 43,79

CARNES CONGELADAS E 
DERIVADOS

74.636 32,73

ELETRÔNICOS 9.875 4,33

CERÂMICA 7.552 3,31

QUÍMICOS 7.108 3,12

PAPEL 5.607 2,46

TABACO 4.422 1,94

FRUTAS 3.453 1,51

GRÃOS 3.304 1,45

METAIS COMUNS 3.136 1,38

OUTROS 9.112 4,00

TOTAL GERAL 228.070 100

PRODUTO TEUs %

QUÍMICOS 36.718 21,75

PLÁSTICOS E DERIVADOS 34.870 20,66

TÊXTIL 28.779 17,05

ELETRÔNICOS 13.625 8,07

BORRACHAS E DERIVADOS 10.468 6,20

METAIS COMUNS 6.905 4,09

BEBIDAS, LÍQUIDOS 
ALCOÓLICOS E VINAGRES

5.446 3,23

CERÂMICA 4.568 2,71

MADEIRA E DERIVADOS 4.383 2,60

PAPEL 2.946 1,75

OUTROS 20.073 11,89

TOTAL GERAL 168.781 100
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M E R C A D O

Configuração do Serviço     
Mediterrâneo é alterada
Mudanças à vista na configuração dos 
serviços que atracam na Portonave. 
Serviço Mediterrâneo, resultado da 
parceria entre os armadores MSC, Hapag 
Lloyd e ZIM, chamado de WMED pela 
MSC, MSE pela HAPAG e SAM pela 
ZIM, teve início com a atracação do navio 
MSC Loretta no útimo dia 9 de novembro. 

O serviço agora conta com 11 navios 
na rota, 10 MSC e um Hapag LLoyd. A 

rota emprega navios com 9000 Teus 
de capacidade. Os portos que possuem 
escalas diretas com Navegantes são: 
Valência e Barcelona (Espanha), Fos-
sur-Mer (França), Gênova e GioiaTauro 
(Itália) e Marsaxlokk (Malta).

Com a fusão entre os dois serviços 
do Mediterrâneo que anteriormente 
operavam no Terminal, a expectativa é 
que a concentração de cargas em um 

único serviço seja maior, com mais 
exportações e importações.

Para Santa Catarina, o Serviço se 
torna uma excelente opção para os 
exportadores de madeira, carne e 
tabaco locados no Estado ou em estados 
vizinhos. Além do Serviço Mediterrâneo, 
a Portonave também recebe o Serviço 
NWC, conectando a costa Leste da 
América do Sul ao Norte da Europa.
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A Portonave segue ampliando o seu 
networking e fortalecendo sua imagem 
internacionalmente. No dia 26 de outubro, 
uma comitiva formada pelos hondurenhos 
Juan Carlos Zalavarria, tesoureiro da 
Câmara de Comércio e Indústria de Puerto 
Cortes e Omoa, a gerente de Projetos 
da Câmara de Comércio e Indústria da 
cidade de Choloma, Lídia Alejandra 
Mejía Tinoco, e os representantes da 
Federação das Associações Empresariais 
de Santa Catarina (Facisc), Albert Sabin, 
Osmar Vicentin e Alberto Israel Zeni, 
visitou o Terminal. 

A visita foi uma oportunidade para 
apresentar com detalhes os dados 
estatísticos do Terminal, a estrutura, 
as práticas de gestão, os prêmios de 
reconhecimento e as ações sociais 
promovidas pela Portonave. Os 
integrantes da comitiva fizeram 
inúmeros questionamentos e puderam 

esclarecer todas as suas dúvidas. Eles 
foram recepcionados por Ellen Garcia, 
representante da área Comercial e de 
Marketing da empresa.

Além da Portonave, a comitiva foi recebida 
na Associação Comercial de Navegantes 
(Acin), onde a secretária executiva, 
Karina Batista, apresentou as soluções 
empresariais da entidade e as ações 

realizadas em parceria com a Portonave.  

A ação contou com o apoio da União 
Europeia, por meio do programa de 
cooperação Al Invest 5.0, gerenciado pela 
Câmara de Indústria, Comércio, Serviços 
e Turismo (CAINCO), Santa Cruz, Bolívia, 
cujo objetivo é promover o desenvolvimento 
das micro, pequenas e médias empresas em 
toda a América Latina.

Dia 21 de novembro, os filiados do Grupo de Líderes Empresariais 
– LIDE Futuro SC e LIDE Mulher SC tiveram a oportunidade 
de conhecer aspectos específicos da operação do Terminal e 
acompanhar de perto as operações. Após uma apresentação 
institucional, os empresários realizaram ainda um passeio guiado 
pelo cais do porto. Para a gerente executiva do LIDE SC, Elisa 
Fernandez, a visita foi muito positiva. “A nossa intenção é estar cada 
vez mais próximos de empresas como a Portonave, que tem uma 
incontestável relevância no mercado. Nesse ano, realizamos diversas 
atividades, visitas e debates com líderes em diferentes setores, 
justamente proporcionando esse campo fértil para o crescimento 
de ideias e parcerias, com networking que possa fortalecer o 
empresariado catarinense e, por consequência, o próprio Estado”.

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

Portonave recebe visita 
de equipe da Log-In

Missão Empresarial de Honduras 
conhece Navegantes

LIDE Futuro SC visita a Portonave

Um grupo de 11 pessoas da empresa de logística Log-In visitou a 
Portonave no último dia 13 de novembro para conhecer o Terminal e 
se apresentar pessoalmente aos colaboradores que possuem contato 
diário com a empresa. Eles foram recepcionados pelo analistas 
comerciais Marcos Borba e Joao Matheus Adona Souza. A visita 
também foi uma oportunidade de garantir aos colaboradores da 
Log-In o pleno conhecimento de como funciona a estrutura do 
Complexo Portuário, facilitando futuros contatos.
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C A P A

Portonave 
homenageia seus 

colaboradores
FESTA RECONHECE FUNCIONáRIOS 

COM 5 E 10 ANOS DE TRABALHO
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A Portonave comemorou com os seus 
colaboradores que completaram cinco 

e 10 anos de casa até outubro de 2017. A 
festa homenageia os anos de trabalho e 
comprometimento dos membros da família 
Portonave, que com empenho e dedicação, 
ajudaram a construir a trajetória exitosa do 
Terminal Portuário.

Ao total foram homenageados 163 colaboradores 
de todas as áreas do terminal, 87 deles com 10 
anos de casa e outros 76 que completaram cinco 
anos. O diretor-superintendente Operacional, 
Renê Duarte, também foi homenageado pelos 10 
anos dedicados à empresa. Devido ao tamanho 
do evento, a comemoração foi dividida em duas 
etapas, a primeira em 19 de outubro e a segunda 
edição, em 27 de novembro. 

Durante a cerimônia, além de jantarem e 

brindarem com colegas, os colaboradores 
receberam a placa e o pin de homenagem das 
mãos dos diretores. A festa ainda contou com 
música ao vivo e a apresentação do Coral do 
Instituto Portonave. 

A função com maior número de homenageados 
foi a de Operador de Equipamentos da 
Portonave e Iceport, com 74 homenageados. 
Eles operam máquinas de pequeno e grande 
porte, empilhadeiras, Terminal tractors, RTGs, 
Transteinêires e Porteinêres.

Para Alessandra Santos, gerente de Recursos 
Humanos da empresa, a homenagem é um marco 
para os funcionários. “O evento funciona também 
como o início de um novo ciclo, como aquele 
sentimento que temos na virada do ano. Ao 
iniciarmos na empresa, almejamos a placa de 5 
anos, em seguida a de uma década”, avalia.
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C A P A

RECONHECIMENTO
Um dos homenageados é o 
colaborador lUcio Jorge 
lUciano, operador de 
movimentação qUe trabalha 
na iceport desde 2012, 
sempre apresentando Um 
bom desempenho. na sUa 
avaliação, receber esta 
homenagem é significativo. 
“eU acho mUito legal da parte 
da portonave promover este 
evento, nem todas fazem 
esse reconhecimento aos 
fUncionários, foi mUito 
bacana mesmo. agora é 
segUir rUmo aos dez anos.”
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S E G U R A N Ç A  D O  T R A B A L H O

nova gestão da 
ciPa toma Posse

A Comissão Interna de Prevenção de 
Acidentes (CIPA) tem como objetivo 
a prevenção de acidentes e doenças 
decorrentes do trabalho, de modo a 
tornar compatível permanentemente o 
trabalho com a preservação da vida e a 
promoção da saúde do trabalhador.

Na Portonave, em outubro, os novos 
membros da gestão 2017-2018 tomaram 
posse. Entre as novidades da nova 
gestão, está a implantação de uma 
metodologia de trabalho diferente. “Esta 
gestão da CIPA vai buscar desenvolver 

atividades durante todo ano, não somente 
durante a semana da SIPAT, o foco 
está na prevenção e conscientização 
dos profissionais e prestadores de 
serviço”, afirma Juliano Adão, que é do 
Departamento de Manutenção e é o novo 
presidente da CIPA.

A Comissão segue estreitando o 
relacionamento com os colaboradores, 
com foco na Segurança do Trabalho 
e na prevenção de acidentes e 
incidentes. Além disso, os membros 
da CIPA ajudam o Departamento 

de Segurança nas ações de 
conscientização dos colaboradores.

As ações visam reduzir o número de 
incidentes e doenças ocupacionais, 
além de buscar atender as normas 
regulatórias relacionadas ao cuidado 
da saúde e segurança, inclusive a 
norma regulamentadora (NR05) do 
Ministério do Trabalho e Emprego. 
“É importante termos uma CIPA 
comunicativa para que a informação e 
a conscientização cheguem a todos os 
profissionais”, conclui Juliano.

PARA RECLAMAÇãO OU SUGESTãO DE SEGURANÇA, PROCURE-NOS NO 
DEPARTAMENTO OU MANDE UM E-MAIL PARA: cipa@portonave.com.br

A CARA DA NOVA CIPA

Juliano Marcel 
Umeda Adão
MANUTENÇãO

Silvano 
Marcelino 
Costa (Vano)
OPERACIONAL

Rafael 
Malaquias
OPERACIONAL

Alex Sandro 
Correa de 
Souza
SEGURANÇA

Marcio Roberto 
Mendes 
(Gaúcho)
MANUTENÇãO

Marcio 
Fernando Bugai
MANUTENÇãO

Paulo Roberto 
de Paula 
(Paulinho)
OPERACIONAL

Leidiane 
Cardoso
MANUTENÇãO

Rafael 
Machado da 
Silva (Leleco)
OPERACIONAL

Janete Kolln
RECURSOS 
HUMANOS

Sarita Rosana 
de Oliveira
OPERAÇãO

Gilberto 
Pinheiro 
Abrantes (Giba)
MANUTENÇãO

PRESIDENTE VICE-PRESIDENTE

CERIMôNIA INDICOU OS 
NOMES QUE IRãO ATUAR 

PELA MELHORIA DA 
SEGURANÇA DO TRABALHO
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F I Q U E  P O R  D E N T R O

A tradicional prova Balneário Night Run, 
realizada este ano em 4 de novembro, 
reuniu cerca de 1,2 mil atletas e 
entusiastas da corrida de todo o Estado 
– e também de outras regiões do País – 
em uma prova totalmente diferente, com 
percurso todo realizado na areia da praia, 
com iluminação especial.

A Portonave, que estimula seus colaboradores 
a práticas saudáveis, contou com 15 atletas 
inscritos, 8 na prova dos 5 km e 7 nos 
10km. Entre os destaques que subiram ao 
pódio estão Diego Buba e Suellen Cristina 
André, que conversou com o Express para 
contar como foi a experiência. 

Como foi a prova?
A prova foi excelente e muito bem 

organizada. Não foi muito fácil porque 
na areia da praia é sempre mais pesado, 
mesmo sendo areia compacta e solo 
plano. Na verdade nunca é fácil, porque a 
cada prova você quer dar o seu máximo 
e melhorar o seu desempenho, é uma 
competição com você mesmo.

Qual a sensação de subir ao pódio?
Ficar com o 3º lugar na categoria 
25-34 anos nos 10km foi uma grande 
superação. Há quase dois anos eu 
não conseguia correr nem 1Km sem 
chegar “morrendo” no final. Comecei a 
correr tem um 1 ano e 3 meses, além do 
treinamento funcional, que é essencial 
para o desempenho nas corridas e na 
prevenção de lesões. Jamais imaginaria 
que um dia pudesse correr 10km, quem 
dirá subir no pódio.   

O que significou participar da Balneário 
Night Run?
Já participei de 20 provas. A Night Run é 
diferente das outras provas, pois envolve 
outras sensações, existe muito mais 
alegria, emoção, diversão, animação! O 
cenário da praia de Balneário Camboriú à 
noite e com música é maravilhoso!

Terminal capacita funcionários para atendimento ao cliente

Portonave participa da Balneário Night Run 

A Portonave realiza ao longo dos anos 
diversos tipos de treinamento para seus 
colaboradores. Entre os meses de setembro 
e novembro o foco no atendimento ao 
cliente foi tema dos treinamentos.

A capacitação contou com o apoio de 
uma consultoria externa e foi direcionada 
a mais de 200 colaboradores, que 
diariamente realizam algum tipo de 
atendimento, seja ele interno (aos demais 
colegas) ou ao público externo: clientes, 
despachantes, motoristas, entre outros.

Com carga horária de 4 horas, 
o treinamento teve como foco 
comportamental, trazendo aos 
participantes uma reflexão acerca de 
suas atitudes enquanto atendentes. 
“O objetivo foi fazer os participantes 
pensarem a respeito do atendimento, 
bem como das diferentes formas de 
comunicação”, esclarece Mariana Régis, 

do Departamento de Recursos Humanos.

Antes do treinamento, foi aplicada uma 
pesquisa em que as diversas áreas da 
Portonave avaliaram setores distintos 
com o objetivo de captar a percepção 
acerca do atendimento, bem como os 
principais ajustes que precisam ser 
corrigidos. “Foram analisados itens como 

cordialidade, tempo de atendimento 
telefônico, retorno de ligações não 
atendidas, prazo para retorno de e-mails, 
etc”, afima Mariana. A partir dos 
resultados da pesquisa foi desenvolvido o 
conteúdo do treinamento.

Para quem fez a capacitação, a iniciativa 
faz a diferença. “Aprendemos a escutar, 
entender e falar de uma forma mais 
clara e objetiva com o cliente”, explica 
Karla Strychalski Câmara, analista 
de Documentação e colaboradora da 
Portonave desde 2007.

Ela avalia que sempre que se deparar com 
alguma situação que fuja um pouco do 
controle, vai tentar ser o mais gentil para 
conseguir um resultado positivo para todos. 
“Todos os conhecimentos que tivemos no 
treinamento, além de aplicarmos em nosso 
ambiente de trabalho, podemos levar para a 
vida e melhorar o nosso cotidiano também”.

Muita dança e brilho 
em Florianópolis
No último dia 2 de novembro, o grupo 
Dançar e Brilhar realizou um grande 
espetáculo no Teatro Pedro Ivo, em 
Florianópolis. A apresentação Infância 
sem Trégua, a Arte Transforma lotou os 
770 lugares do espaço e emocionou o 
público. A iniciativa conta com o apoio 
da Portonave. 
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FORMATURA

•	 Katia Cristina Conceição (Administrativo) se 
formou em Administração em 31/03/2016.

•	 Alyne Fernanda Pereira (Segurança) se 
formou em Logística em 01/12/2016.

•	 Marcelo Angelo da Silva (Manutenção) 
fez Pós-Graduação em Engenharia da 
Manutenção em 10/11/2017.

•	 Roberto Nunes (Operacional) se formou em 
Logística em 12/09/2017.

•	 Anderson Osmar Cunha (Operacional) se 
formou em Logística em 11/09/2017.

Nascimento

•	 Filipe Arnon Bitencourtt (Almoxarifado) 
foi pai de Theo Henrique Bitencourtt em 
23/10/2017.

•	 Tibor de Bittencourt Nagy (Compras) foi pai 
de Alice Nagy em 03/11/2017.

casamento

•	 Robertha Zimmermann Teixeira (Jurídico) 
se casou com André Felipe Teixeira em 
08/11/2017.

•	 Amanda de Bittencourt (Contabilidade) 
se casou com Augusto Sergio Bastos em 
22/11/2017.

D A T A S  E S P E C I A I SF I Q U E  P O R  D E N T R O

Orientações relacionadas à nutrição saudável, à prática de atividade física, à 
saúde mental, além de orientações médicas, são as ações do Coaching de Saúde 
e Bem Estar promovido pela Portonave.

No total, foram 15 encontros realizados entre março e outubro, onde o grupo de 10 
pessoas selecionadas pela área da Saúde Ocupacional realizou diversas atividades. 
Eles foram acompanhados por uma equipe multidisciplinar formada por psicóloga e 
coach, médica, educador físico e nutricionista.

Marcos Paulo Pereira Brito foi um dos participantes do Coaching e conta que a 
experiência demonstra o interesse da empresa na saúde dos colaboradores, não 
somente para atendimento à legislação, mas como uma forma de manter o maior 
patrimônio da empresa, que são as pessoas. “Todas as orientações dos profissionais 
de saúde foram muito importantes. As aulas de culinária saudável e de reeducação 
alimentar foram as mais interessantes”. Ele garante que vai levar daqui pra frente 
uma postura de vida mais reflexiva. “Para ter uma vida plena, é extremamente 
necessário cuidar da saúde”, recomenda.

A Portonave participou da quarta edição do Congresso Internacional de Desempenho 
Portuário (IV CIDESPORT), realizado nos dias 25, 26 e 27 de outubro, em 
Florianópolis. O Terminal participou dos debates, compartilhando experiências e 
buscando soluções conjuntas para os desafios comuns da atividade portuária.

O Gerente Jurídico Diego de Paula  participou da palestra “Marco Regulatório do 
Setor Portuário: Evolução e Perspectivas”. Já o gerente Financeiro Paulo Roberto 
Deschamps participou do Painel “Custos da Cadeia Logística no Contexto Portuário”.

O evento teve como objetivo fomentar e estimular a discussão sobre o desempenho 
do setor portuário a partir da perspectiva da comunidade científica e dos 
profissionais que atuam na gestão dos portos. 

O 4º Encontro anual da Associação de Terminais Portuários Privados (ATP) 
foi realizado no dia 24/10, em Brasília. Cerca de 200 pessoas assistiram as 
exposições de três executivos de portos internacionais sobre o tema. Foram 
eles: Paul Davey – chefe de Assuntos Corporativos da Hutchison Port Limited; 
Mike Sealy – Gerente-Geral da Stolthaven Terminals e Otto C. Bottger – 
Gerente Comercial da DP World. O debate teve como foco a regulação 
portuária e foi mediado pelo Diretor-Geral da ANTAQ,, Adalberto Tokarski.

Coaching encerra atividades de 2017

Portonave participa do IV CIDESPORT na Capital

Debate sobre regulação portuária marca a 
quarta edição do evento promovido pela ATP

ANiveRsARiANTes de NOveMBRO

ANiveRsARiANTes de OUTUBRO
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