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1.200 LATAS DE LEITE DA CORRIDA 
PORTONAVE SÃO DOADAS

PESCADO MOVIMENTA
MERCADO DA REGIÃO

PÁGINA 3 PÁGINA 9

Posição 
histórica 

Prestes a completar 10 anos de operação, 
a Portonave conquista o segundo lugar 

em movimentação de contêineres no país



Mesmo em um cenário complexo, conseguimos nos posicionar como o segundo 

maior movimentador de contêineres do país. Movimentação que nos mantém 

aderentes à meta estabelecida e nos motiva a seguir em frente com criatividade, 

explorando as oportunidades. Resultados e reconhecimentos como estes só são 

obtidos por profissionais competentes, participativos e dedicados. Ainda temos 

uma longa jornada, que vai exigir a todo momento concentração, cuidado 

com os detalhes, gestão dos custos e um pensar diferente para entender os 

movimentos de um segmento de mercado em constante transformação. 

No ambiente empresarial, as mudanças são importantes e permanentes e  

é preciso estar preparado para elas. Por isso, é fundamental para qualquer 

empresa contar com profissionais que acreditem, que estejam preocupados 

em contribuir para um bom ambiente de trabalho, que busquem uma vida 

equilibrada e com capacidade de superar as dificuldades que aparecem  

pelo caminho.

Atualmente, somos responsáveis por aproximadamente 55% da movimentação 

de contêineres em nosso estado. Com as condições instaladas que possuímos,  

a utilização adequada dos recursos disponíveis e bom planejamento será 

possível ir além. Estamos todos no mesmo barco. Vamos em frente, precisamos 

nos manter firmes, com operação 

eficiente, valorizando as pessoas e 

voltados para resultados. É um prazer 

enorme poder conviver com este time.

Obrigado e boa leitura a todos.

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

O pescado está entre os 
principais itens do agronegócio 
mais importados no Brasil. 
Em 2016, as importações 
de pescado pela Portonave 
tiveram um crescimento de 41% 
em relação a 2015. 

Parte deste crescimento se 
credita às políticas públicas 
e aos investimentos do país 
feitos no setor nos últimos 
anos, segundo o relatório 
da Organização das Nações 
Unidas para a Alimentação e a 
Agricultura (FAO), divulgado 
no mês de julho de 2016.

Santa Catarina é considerado o 
maior produtor de pescado do 
país e tem a pesca de sardinha 
como a principal fonte de renda 
para os pescadores do Estado, 
principalmente nas cidades da 
foz do rio Itajaí-Açu. Entre 80% 
e 90% da sardinha brasileira 
desembarcam em Itajaí e 
Navegantes (em relação à 
pesca em geral, Santa Catarina 
responde por 60%). Isso atraiu 
para a região as maiores 
empresas de sardinha em lata 
do país.

Já as exportações dessa 
mercadoria cresceram 9%. O 
Complexo Portuário do Itajaí 
foi responsável por 33% das 
importações de pescado do 
país em 2016. E as exportações 
representaram 15,2% das 
mercadorias movimentadas 
no país (dados segundo fonte 
Datamar).

De acordo com pesquisa 
realizada pela Seafood Brasil, o 
pescado é o quarto item mais 
importado pelo país, com 8,49% 
de participação na receita. 
No total, o Brasil importa 
US$ 13,6 bilhões em produtos 
agropecuários. Os peixes, 
crustáceos e moluscos só 
perdem para cereais (22,99%), 
produtos florestais (10,75%) e 
hortícolas (9,94%). O setor está 
acima de produtos oleaginosos 
(6,04%) e frutas (5,40%), por 
exemplo. 

Pescado impulsiona a economia da região

No mês de março, a Portonave iniciou a 
prestação do serviço PTI (verificação do sistema 
de refrigeração do contêiner) e de lavação de 
contêineres. O Terminal disponibiliza para o 
serviço uma estrutura em que é possível efetuar 
a lavação de até três unidades simultaneamente 
e aproximadamente 50 diárias. Uma estação de 
tratamento de efluentes específica para a lavação 
foi instalada, onde a água é tratada e reutilizada, 
diminuindo o impacto no meio ambiente. O 
processo de lavação consiste em higienizar 
o contêiner para posteriormente receber 
cargas congeladas ou refrigeradas, oferecendo 
vantagens competitivas aos clientes por meio 
de processo logístico integrado. Quando o 
caminhão carregado com uma unidade reefer 

sai do Terminal, a equipe faz a lavação, que 
leva em torno de 15 minutos por contêiner, e o 
caminhoneiro segue então direto para a planta 
produtora para receber nova carga. 

Portonave inicia serviço de lavação e PTI
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S É R I E  -  O  Q U E  P A S S A  P O R  A Q U I

• OCEAN BLUE
• EXPRESS BRAZIL
• PANDORA
• EXPRESS FRANCE
• BUXHARMONY
• VILANO
• LUTETIA

Chegamos ao oitavo capítulo da série 

sobre os serviços que passam aqui pelo 

Terminal. Você está conhecendo quais 

são os navios, as rotas e os produtos que 

fazem da Portonave o maior movimentador 

de contêineres de Santa Catarina. Neste 

capítulo, vamos falar de um serviço que 

faz a rota para a América Central.

O serviço Brazex, também chamado de 
Amazonia Caribbeann Express, faz a 
rota para a América Central e o Caribe. 
Tem escala semanal na Portonave e 
cada navio leva 49 dias para completar 
a sua escala. Tem paradas nos portos de 
Vitória, Santos, Navegantes, Paranaguá, 
Rio de Janeiro, Salvador e Vila do 
Conde, além de Kingston (JAM), 
Cartagena (COL), Manzanillo (MEX) 
e Manaus.

Entre os principais produtos para 
exportação estão a madeira, a 
cerâmica e as matérias-primas 
para ração animal. Na importação, 
as mercadorias que mais chegam 
são polímeros, plásticos e fibras 
sintéticas. 

Capítulo 8:  
América Central

O serviço e sua rota Produtos movimentados Os navios
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F E I R A

Portonave celebra 10 anos na Intermodal

Vice-presidente da Hapag-Lloyd visita a Portonave
No dia 16 de março, a Portonave 
recebeu a visita de Sergio 
Hurtado, vice-presidente de 
Operações, e Marco Pereira, 
diretor de Operações, do 
armador Hapag-Lloyd. O 
objetivo da visita foi apresentar 
ao Sr. Hurtado o Terminal. 
Foi a primeira visita dele a 
Navegantes. 

A Hapag-Lloyd é um dos 
armadores que possui 

De 4 a 6 de abril, a Portonave 
vai participar da maior e mais 
importante feira do setor de 
portos e logística do país, a 
Intermodal South America, 
em São Paulo. A Portonave 
participa da Intermodal desde 
2007, quando começou a 
operar. Este ano a feira tem um 
gostinho especial: é o ano 10 
de operação e também a 10ª 
participação da empresa. 

O Terminal Portuário, que 
é responsável por 55% da 
movimentação de contêineres 
de Santa Catarina e o segundo 
maior em movimentação 
de cargas conteinerizadas 
do país, marca presença 
anualmente na feira para 
estreitar o relacionamento 
com seus clientes, apresentar 
seu portfólio de linhas e 
serviços para novos parceiros, 

reforçar o posicionamento 
da marca como um terminal 
ágil e eficiente, além de 
atender a imprensa nacional 
e internacional e as revistas 
especializadas. 

Entre os motivos para celebrar, 
estão os resultados positivos de 
2016 na área socioambiental. 
O Terminal concluiu a 
eletrificação dos seus 

maior movimentação na 
Portonave, disponibilizando 
opções de linhas para Ásia, 
América Central, Europa 
e África. Uma parceria 
estabelecida em 2008 que 
cresceu consideravelmente, 
especialmente nos 2 últimos 
anos. O armador também 
figura dentro do grupo dos 5 
maiores armadores do mundo, 
com abrangência global no 
transporte marítimo de cargas.

guindastes RTG, gerando uma 
redução de 62% no consumo 
de diesel e contribuindo para 
o meio ambiente, e entregou 
à comunidade o projeto 
Nossa Praia, por meio do qual 
promoveu a recuperação da 
Orla de Navegantes com o 
plantio de mudas nativas, a 
retirada de vegetação exótica e 
a construção de cerca de 10 km 
de deck em madeira.
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C A P A

A Portonave atingiu o segundo lugar em 
movimentação de contêineres no país, 
segundo ranking divulgado pela Agência 
Nacional de Transportes Aquaviários 
(Antaq). Os dados consideram o 
acumulado de janeiro de 2016 a janeiro de 
2017. O Terminal de Navegantes fica atrás 
somente do Porto de Santos.

Segundo o levantamento da Antaq, o Porto 
de Santos possui 32% da participação 
de mercado de contêineres do país e a 
Portonave responde por 11%. O Porto 
de Paranaguá, que figurou na segunda 
posição por anos, agora ocupa o terceiro 
lugar, com 8% da movimentação nacional. 

Em outro ranking nacional, 
o Datamar, a Portonave 
ultrapassou a movimentação 
de Paranaguá no mês de 
janeiro de 2017, figurando mais 
uma vez em segundo lugar, 
atrás de Santos. 

O crescimento da participação 
do Terminal se deve ao 
portfólio de serviços (linhas 
marítimas), infraestrutura e 
equipamentos, produtividade 
nas operações, localização 
geográfica e fidelização de 
clientes (cargas).

Portonave  
sobe mais  
um degrau 

MOVIMENTAÇÃO JAN 2016 (mil TEUs)

Ranking de movimentação - Antaq

MOVIMENTAÇÃO JAN 2017 (mil TEUs) VARIAÇÃO (%)
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Depois de fechar 2016 com desempenho 
34% superior a 2015 na movimentação 
de contêineres, a Portonave somou 
145.819 TEUs (unidade de medida 
equivalente a um contêiner de 20 pés) 
operados no primeiro bimestre de 2017, 
o que representou um crescimento 
de 8% comparado aos dois primeiros 
meses do ano anterior, quando foram 
movimentados 135.012 TEUs. 

O Terminal teve o melhor primeiro 
bimestre da história. Completando 
10 anos de operação em 2017, a 
Portonave já movimentou 5,4 milhões 
de TEUs e recebeu mais de 4,9 mil 
escalas de navios. Só em 2016, foram 
movimentados 910.870 TEUs, contra 
679.789 TEUs no ano anterior. A mão 
de obra qualificada, a infraestrutura 
adequada do Terminal e a localização 
estratégica na região do Complexo 
Portuário, o qual possui uma gama 
de serviços complementares que 
dão suporte às atividades portuárias, 
contribuem para o aumento da 
movimentação na Portonave.

Um dos principais índices de eficiência, 
a produtividade, também apresentou 
crescimento em 2016. Com 11% a mais 
que em 2015, a produtividade por navio 
atingiu 115 mph (movimentos por hora) 
na Portonave – índice semelhante ao de 
grandes portos do mundo. 

Primeiro terminal portuário privado 
do país, a Portonave conseguiu se 
consolidar em um cenário competitivo, 
formado por portos com mais de 50 
anos de operação. Apesar da crise do 
comércio internacional brasileiro, a 
performance operacional do Terminal 
teve reflexo positivo no desempenho 
econômico-financeiro da Companhia: 
a receita operacional bruta atingiu 
R$ 485,5 milhões, um incremento de 
11,5% em comparação à registrada em 
2015. O lucro-base para distribuição de 
dividendos foi de R$ 105,7 milhões.

NÚMEROS 
POSITIVOS

Movimentação  
cresce 8% no  
primeiro bimestre

milhões
485,5

O excelente desempenho da Iceport, 
Câmara Frigorífica da Portonave, 
contribuiu para esse resultado: foram 
movimentadas 455,9 mil toneladas 
no acumulado do ano passado, um 
acréscimo de 48% em relação a 2015. 
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S É R I E  -  O  T R A B A L H O  D E  C A D A  U M

CONTABILIDADE
CAPÍTULO 10

No décimo capítulo da série que conta quais 

as ocupações que têm os colaboradores da 

Portonave, vamos conhecer melhor sobre o 

departamento de Contabilidade. Depois de 

falar do Planejamento, do Documental, do 

Gate, da Operação de Pátio e de Navio, do 

Armazém, da Manutenção, dos Suprimentos 

e do departamento Financeiro, vamos falar 

do departamento responsável por ser o 

grande controle da empresa. 

A Contabilidade é gerenciada pelo 
contador Anderson Gomes e tem no seu 
quadro dois analistas, três assistentes, 
três auxiliares e uma bibliotecária – 
responsável pelo Arquivo. 

QUANTAS PESSOAS 
TRABALHAM NO 
DEPARTAMENTO DE 
CONTABILIDADE?

QUAL A FORMAÇÃO/
HABILIDADES NECESSÁRIAS 
PARA TRABALHAR  
NA CONTABILIDADE?
A primeira coisa de que a 
pessoa precisa para trabalhar na 
Contabilidade é ter uma visão 
sistêmica, além de gostar de cálculos, 
números, regras e leis. Isto faz parte 
do dia a dia, somados a disciplina 
e dedicação. É preciso ainda ter 
capacidade de análise e interpretação 
de fatos e dados. A formação 
profissional exigida é Técnico em 
Contabilidade ou Bacharelado em 
Ciências Contábeis e atualizações 
constantes.

A Contabilidade é responsável por 
analisar, interpretar e alocar os fatos 
produzidos pela Companhia e suas 
subsidiárias, atender fiscalizações 
e auditorias externas e internas 
e produzir relatórios de natureza 
financeira e econômica que atendam 
as demandas dos diversos públicos que 
se relacionam com a empresa. Cabe 
ao departamento ainda fundamentar 
as bases de custos, as despesas e os 
investimentos da empresa e planejar 
a blindagem tributária, fiscal e 
societária da Companhia. A área do 
Arquivo é parte da Contabilidade e 
tem a competência de zelar pela boa 
guarda da documentação da empresa 
e assessorar os demais departamentos 
sobre questões documentais.

O departamento Contábil está 
subdividido da seguinte forma: 
:: Fechamento contábil
:: Fiscal
:: Controle patrimonial
:: Arquivo/Gestão documental

João Lucas Gazaniga entrou na 
Portonave quando tinha 19 anos. 
Em 2010, participou de um processo 
seletivo para vaga de auxiliar de 
Contabilidade. Disputou com vários 
candidatos, foi selecionado e entrou 
na empresa. Na época já fazia 
faculdade de Ciências Contábeis e 
queria se dedicar a uma atividade 
na área. Em dois anos na empresa, 
foi a assistente e em mais dois foi 
promovido a analista júnior. O 

CASE
porte da empresa chamou atenção e 
a possibilidade de ter contato com o 
Comércio Exterior. 

Concluiu a faculdade e fez MBA em 
Gestão Financeira, Controladoria e 
Auditoria. Busca agora se desenvolver na 
área tributária e fiscal.

Gosta do dia a dia dinâmico, em que 
leis sempre são atualizadas e novos 
procedimentos surgem. “Gosto demais 

desta parte tributária, de adaptar os 
procedimentos internos às novas 
normas”, afirma João.

Para quem almeja a carreira contábil, 
João diz que é preciso gostar de ler, 
se aperfeiçoar a todo momento e 
gostar de trabalhar com planilhas. 
Resumindo: “Tem que gostar de 
estudar. Dedicação, paciência e 
proatividade são fundamentais 
também”. 
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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

Desenvolver as crianças 
e estimular a cidadania 
por meio do esporte. 
Estes são alguns dos 
objetivos do Projeto 
Futebol de Rua, lançado 
dia 7 de março no 
Cineteatro do Centro 
de Artes e Esportes 
Unificado (CEU) Holde 
Scartezini. O projeto 
tem o patrocínio da 
Portonave por meio da 
Lei Federal de Incentivo 
ao Esporte. 

O Projeto Futebol de 
Rua é desenvolvido há 

Projeto Futebol de Rua é implantado com patrocínio da Portonave

1.200 latas de leite são doadas para creches

Programa de Inclusão Digital 
entrega mais computadores

A Portonave também 
está desenvolvendo 
mais dois projetos 
no CEU das Artes. 
O Projeto Inclusão 
Digital, desenvolvido 
pelo Instituto 
Portonave, destinou 
oito máquinas para 
uso de crianças e 
adolescentes que 
frequentam o espaço. 
Cinco estão na sala 
de informática e 
três na biblioteca. 
Todos podem usar, 
conforme o horário 
de funcionamento do 
espaço. 

O Projeto 
Inclusão Digital é 
desenvolvido desde 
2015 e já implantou 
centros de informática 
em cinco unidades 
de Navegantes, 
doando cerca de 60 
computadores. Toda 

Representantes 
da Portonave, da 
Fundação Municipal 
de Esportes e da 
Secretaria de Educação 
de Navegantes fizeram 
a entrega, dia 3 de 
março, de 1.200 latas 
e pacotes de leite em 
pó para quatro centros 
infantis, que atendem 
crianças de zero a cinco 
anos, e para o asilo da 
cidade. O alimento foi 
arrecadado como parte 
da inscrição dos atletas 
que participaram da 9ª 
Corrida Rústica de Praia 
Portonave, no dia 5 de 
fevereiro. 

A secretária de 
Educação, Regina 

Célia Corrêa, o 
superintendente da 
Fundação Municipal 
de Esportes, Gerson 
Fagundes, e o gerente 
Administrativo da 
Portonave, Pedro 
Parigot, participaram 
da entrega. A creche do 
CAIC Nossa Senhora 
das Graças, que atende 
350 crianças, recebeu 
365 unidades de leite em 
pó. A creche Nerozilda 
Pinheiro, no Porto das 
Balsas, recebeu 250 latas 
de leite para atender 
as 290 crianças. Na 
Creche Maria Carlota 
Vieira, na Meia Praia, 
as 280 unidades serão 
distribuídas para as 
crianças no local e 

serão enviadas para 
as famílias também, 
para complementar a 
alimentação. O CMEI 
Bruce Craston Kay, 
no bairro São Paulo, 
recebeu 250 latas e 
pacotes de leite. A 
unidade atende 310 
alunos. A entrega 

no asilo será feita 
nos próximos dias. 
Os idosos receberão 
55 unidades de leite 
desnatado. 

A Corrida Rústica 
é uma parceria da 
Portonave com a 
Prefeitura Municipal de 

Navegantes.  
O evento tem 
percursos de 5 km e 10 
km nas areias da Praia 
Central de Navegantes 
e ocorre sempre no 
primeiro domingo de 
fevereiro. Em 2018, a 
corrida chegará à 10ª 
edição.

10 anos pelo Instituto 
Futebol de Rua, de 
Curitiba, e já passou 
por cinco estados. 
Esta será a primeira 
vez que o projeto 
acontecerá em Santa 
Catarina. O projeto 
auxilia a desenvolver 
as crianças em todas 
as áreas, buscando 
o aprendizado por 
meio da diversão e 
dos bons exemplos. 
O projeto busca a 
mudança social por 
meio do esporte, 
o drible vale mais 

a infraestrutura 
necessária também 
é fornecida, além de 
treinamento para 
professores e palestra 
para os pais. 

O outro projeto em 
desenvolvimento 
é com o grupo 
da professora 
Bianca Alcântara, o 
Dançando Além do 
CEU, apoiado pela 
Portonave por meio 
da Lei Municipal de 
Incentivo à Cultura. 
A segunda edição 
do projeto vai 
atender diretamente 
25 crianças e 
adolescentes por 
meio de espetáculos 
de dança, ações 
de capacitação, 
formação 
profissional e 
inserção no mercado 
de trabalho. 

do que o gol e há o 
estímulo ao fair-play. 
As aulas são para 
meninos e meninas 
e devem atender 
cerca de 80 crianças. 
As crianças que 
tiverem interesse 
em participar devem 
estar estudando e 
podem se inscrever 
na secretaria do 
CEU. As atividades 
acontecem desde 
o dia 21 de março, 
às terças e quintas-
feiras, nos períodos 
matutino e vespertino.

PORTONAVE EXPRESS  •   ANO 10   •   Nº  84  •   MARÇO/ABRIL  2017 9



P R O J E T O S

Programa MovimentAção inicia terceira turma

A Equipe de Corrida e o 
Clube de Atividade Física 
ganharam novos integrantes 
em 2017. No último mês, 
novos colaboradores se 
inscreveram e passaram 
por exames médicos para 
integrar as equipes. Ao todo, 
74 pessoas frequentam as 
atividades. 

Treinada pelo educador físico 
Fábio Pierry, a Equipe de 
Corrida tem como objetivo 
preparar os participantes 
para competições. Os 
treinos ocorrem nas terças e 
quintas-feiras, das 18h30 às 
20h15, na Beira Rio, em Itajaí, 
e dois sábados por mês, das 
7h às 9h. A equipe, formada 
em 2011, tem atualmente 44 
integrantes. Além de provas 

Atividade física atrai participantes 

locais, a Portonave custeia 
a participação em provas 
tradicionais no Estado, como 
a Volta à Ilha de Florianópolis 
e a Volta de São Francisco. 
Todos os anos, dois atletas são 
selecionados para participar 
da São Silvestre, em São Paulo, 
com todas as despesas pagas. 

No Clube de Atividade Física 
são realizados exercícios 
funcionais de preparação 
para caminhada e corrida, 
conduzidos por uma educadora 
física do Sesi. Os treinos são 
realizados às terças e quintas-
feiras, das 19h às 20h30, na 
Praça Central da praia de 
Navegantes. O clube tem hoje 
30 participantes e também 
promove uma vez por mês uma 
caminhada aberta a todos os 

cargos técnicos e de analistas 
em diversos departamentos. 

O programa é composto por 
21 módulos distribuídos em 24 
encontros. Para assuntos ligados 
à Companhia, os instrutores 
são os gestores da empresa, já 
para os treinamentos técnicos, 
as aulas ficam por conta dos 
professores da Univali. E a 

Com o objetivo de promover 
o desenvolvimento dos 
colaboradores nos aspectos 
técnicos do negócio bem 
como nos comportamentais, 
contemplados no modelo de 
competências da Portonave, 
teve início a terceira turma 
do Programa MovimentAção. 
O grupo é composto por 19 
profissionais que ocupam 

JOVEM  
APRENDIZ É 
OPORTUNIDADE 
PARA 
ADOLESCENTES

A nova turma do 
programa Jovem 
Aprendiz iniciou suas 
atividades no mês de 
fevereiro. O grupo de 21 
jovens realiza o curso de 
aprendizagem de rotinas 
administrativas no Senac 
e atua em algum dos 
treze departamentos da 
empresa. 

De acordo com Laiana 
Jacinto, analista de RH 
que coordena o programa, 
“o Jovem Aprendiz é 
realizado na Portonave 
com o objetivo de 
capacitar os participantes 
por meio da vivência 
prática do mercado de 
trabalho aliada à teoria 
adquirida na instituição 
de ensino”. Com isso, a 
empresa oportuniza o 
ingresso de estudantes do 
Ensino Médio no mercado 
de trabalho e contribui 
para o desenvolvimento 
de suas habilidades 
e competências. A 
Portonave já contou com 
a participação de 128 
jovens desde o início 
do programa, em 2008, 
e obtém uma média de 
efetivação de 43% dos 
alunos. 

consultoria Ascenderh 
realiza os módulos na área 
comportamental. 

Ao final do programa, 
todos os participantes 
apresentam um projeto 
final com uma sugestão 
de melhoria, tendo foco 
em redução de custos da 
empresa.

colaboradores e familiares. 
A divulgação é feita por 
Boletins Informativos.

As atividades integram 
o Programa Saúde em 
Equilíbrio, voltado à 
qualidade de vida. A 
coordenadora do programa, 
a analista de RH Candice 
do Nascimento, explica 
que as vagas são limitadas 
para garantir a qualidade 
no atendimento dos 
participantes. “Ainda 
assim, o número de vagas 
aumentou neste ano e 
percebemos uma maior 
procura, o que é muito 
bom, pois mostra que mais 
pessoas estão preocupadas 
com a saúde e o bem-estar”, 
completa. 
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F I Q U E  P O R  D E N T R O

Portonave realiza treinamento sobre diversidade

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

Nascimento

Luiz Fernando Flor (Manutenção) foi pai de 
Rafaela Adriana Flor em 19/02/2017

Luciano Hernandes Nunes (Operacional) 
foi pai de Luiza Victória Gonçalves Nunes 
em 22/02/2017

FORMATURA

Anderson da Silva Gomes (Contabilidade) 
concluiu MBA em Contabilidade em 
20/12/2016

Cláudio Márcio da Silva (Operacional) 
concluiu curso de Tecnólogo em Logística 
em 28/01/2017

Para conscientizar sobre a importância do 
tema diversidade, gestores e portadores de 
algum tipo de deficiência participaram de um 
treinamento na Portonave dia 23 de fevereiro. 
A atividade foi conduzida pelas consultoras 
Carolina Ignarra e Fernanda Lima, da 
consultoria Talento Incluir, especializada em 
inclusão e grande parceira do Terminal nesse 
tema.

O objetivo do trabalho foi sensibilizar os 
gestores sobre o tema da diversidade por 
meio da discussão sobre o papel do gestor 
na verdadeira inclusão dos profissionais, 
considerando os pilares da diversidade: 
gênero, etnia/raça, orientação sexual, religião, 
gerações e profissionais com deficiência. 

Esse trabalho faz parte do programa de 
desenvolvimento de gestores, que iniciou 
suas atividades nesse ano com o tema 
Gestão da Diversidade. 

Durante o encontro, foram trabalhados os 
conceitos referentes ao tema e por meio de um 
jogo os gestores puderam despertar a percepção 
das pessoas e suas individualidades, bem como o 
respeito às diferenças. 

Na parte da manhã, o treinamento teve como 
objetivo despertar a transformação de atitudes 
das pessoas com deficiência, desenvolvendo 
habilidades profissionais, de relacionamento e a 
responsabilidade individual para aumento das 
possibilidades de inclusão nos grupos. 

Segundo a gerente de Recursos Humanos da 
Portonave, Alessandra Santos, são primordiais a 
capacitação e a sensibilização dos gestores nesse 
tema, pois possibilitam aprimorar as competências 
de gestão com foco em desenvolvimento e retenção 
dos profissionais, respeitando suas diferenças e 
particularidades. 
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Em 2017 completamos 10 anos de operação. Este sucesso é resultado de muito trabalho e 

paixão pelo que fazemos, ingredientes que nos fizeram conquistar o primeiro lugar na 

movimentação de contêineres em Santa Catarina e atingir índices de produtividade 

semelhantes aos melhores portos do mundo. Para marcar este momento especial, lançamos um 

selo comemorativo junto aos Correios. Além de celebrar a nossa história, este selo é símbolo do 

resultado que podemos alcançar quando temos ao nosso lado parceiros como você.

A NOSSA HISTÓRIA
ACABA DE GANHAR 
MAIS UM SÍMBOLO.


