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A  V O Z  D O  P O R T O

PORTONAVE: 
ALÉM DE CONTÊINERES MOVIMENTA A INTEGRIDADE

É consenso que o termo compliance como o aplicamos hoje, 
no sentido de cumprimento das normas legais, especialmente 
quando se trata de anticorrupção e antissuborno, foi cunhado com 
a aprovação do Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), lei norte-
americana de 1977, que inaugurou uma era global de busca contínua 
e crescente por melhores práticas de atuação empresarial. 

A qualidade dos serviços e produtos, bem como preços justos e 
alinhados com o mercado é que devem ser o gatilho do sucesso das 
companhias e dos países, e não mais práticas espúrias de pagamento 
de propinas e vantagens indevidas para obter 
ou manter negócios.

As empresas listadas nas bolsas, aqui e no 
exterior, inauguraram no Brasil as práticas 
internas de compliance e integridade, 
apresentando-as ao mercado de forma pública 
e ostensiva, especialmente pelas exigências dos 
avançados mercados internacionais quanto à 
maior transparência na gestão empresarial.

O grande escândalo desvelado pela Operação 
Lava Jato do Ministério Público Federal e da 
Polícia Federal, em 2014, com gravíssimas 
consequências ao setor público e empresarial, 
foi um propulsor poderoso.

Por um lado, motivou as empresas íntegras a 
demonstrarem seus altos padrões de integridade ao público. Por 
outro, as empresas envolvidas em práticas indevidas, à busca em se 
adequar aos padrões de integridade e ética, a fim de conseguirem 
se manter no mercado.

No universo portuário não foi diferente. Às vésperas dos seus 15 
anos de operação, a Portonave, sendo o primeiro terminal privado 
do Brasil, é segundo lugar como maior em movimentação de 
contêineres do país. 

Como uma das premissas, está a manutenção de melhores práticas 

de mercado no que tange à qualidade, ao respeito ao meio ambiente, 
à segurança do trabalho e à integridade. Esses compromissos, 
além de altamente enraizados na cultura do Terminal, são tornados 
públicos por meio das certificações ISO 9001, 14001, 45000. 

Para expandir ainda mais esse rol de premissas corporativas, 
iniciamos 2022 com a ISO 37001, concedida pela Lloyd’s Register, 
empresa britânica especializada em engenharia e tecnologia para 
a indústria marítima. A conquista certifica a Portonave no sentido 
de integridade da gestão antissuborno, o que nos torna o primeiro 

terminal de contêineres do Brasil a obter a 
ISO 37001.

Porém, como mar calmo não faz bom 
marinheiro, os trâmites iniciaram em 2016. 
Desde então, foram implantados sistema de 
integridade, canal e comitê de ética, além de 
também terem sido feitos alinhamentos ao 
Código de Conduta e implementado uma nova 
política antissuborno e de combate à lavagem 
de capitais. 

Segundo o site oficial da ISO, as certificações 
pela ISO 37001 foram a segunda colocada 
em termos do aumento de certificações: 137% 
em número de certificados, e 45% em número 
de sites certificados. Isso nos insere em 
uma nova e empolgante realidade: estamos 

entre as 32 empresas mundiais do segmento IAF-31 (Transporte, 
Armazenagem e Comunicação) com o reconhecimento.

Por fim, todo esse cenário demonstra que estamos no caminho 
certo de melhoria dos controles internos nas corporações e o 
comprometimento público ostensivo com nossos stakeholders 
quanto à transparência, à lisura e à integridade.

Agradecemos a todo nosso time que nos ajudou a, juntos, 
construirmos este excelente resultado. E que venham os 
próximos desafios!

“A CONQUISTA CERTIFICA 

A PORTONAVE NO SENTIDO 

DE INTEGRIDADE DA GESTÃO 

ANTISSUBORNO, O QUE NOS 

TORNA O PRIMEIRO TERMINAL 

DE CONTÊINERES DO BRASIL A 

OBTER A ISO 37001.”

DIEGO DE PAULA
Gerente Jurídico e 

Compliance na Portonave
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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

Somos do Mar: projeto de educação ambiental 
percorre costa brasileira

TEXTO: MARIANA ELI

Transmitir o conhecimento sobre os oceanos e a importância da 
preservação deles é o mote do Projeto Somos do Mar, idealizado 
pela engenheira ambiental Diulie Tavares e o oceanógrafo Rafael 
Langella. A iniciativa conta com o patrocínio da Portonave para 
percorrer todo o litoral brasileiro, a partir de São Paulo até a foz do 
Rio Amazonas, trajeto que começou em abril deste ano. O litoral 
Sul do país já foi contemplado pela visita do Somos do Mar em uma 
etapa anterior.

Para a realização do novo percurso foi realizada uma campanha 
online para arrecadação de recursos, feita na plataforma Catarse, 
voltada a financiamentos coletivos. A meta inicial de 25 mil 

reais foi dobrada pela Portonave, possibilitando a continuidade 
das ações. Oficinas, peças teatrais, palestras, rodas de conversa, 
vivências, exposições e intervenções artísticas voltadas tanto 
para crianças quanto adultos são algumas das intervenções de 
conscientização realizadas por onde passa o Somos do Mar. Até 
então, mais de 5 mil pessoas já participaram do projeto. 

“Esperança, renovação, alegria, são muitos os sentimentos 
envolvidos em cada ação que realizamos. Estamos 
enfrentando muitos desafios enquanto sociedade, e é 
inegável o quanto precisamos nos unir para transformar a 

realidade. E o que vemos com os participantes, sejam adultos 
ou crianças, é o aprendizado a respeito do meio ambiente e a 

vontade de fazer a diferença também! Sempre a partir do amor, 
pois é dessa forma que pautamos nossas ações”, comenta Diulie 

Tavares. Conheça a iniciativa em www.somosdomar.com.

4 PORTONAVE EXPRESS  •   ANO 15  •   Nº  130  •   MARÇO E  ABRIL  2022



R E S P O N S A B I L I D A D E  S O C I A L

Programa Estudante Cidadão
TEXTO: MARIANA ELI

O protagonismo infantil, o incentivo ao 
bom comportamento e ações voltadas à 
cidadania são o fio condutor do Programa 
Estudante Cidadão, que atende 220 
alunos e é realizado pelo 25º Batalhão da 
Polícia Militar, a Secretaria Municipal de 
Educação de Navegantes e a Portonave. 
As ações ocorrem durante o primeiro 
semestre letivo com estudantes do 1º ao 
6º ano. Neste período, policiais militares 
irão à Escola Municipal Prof.ª Rosa Maria 
Xavier de Araújo, local onde ocorre o 
projeto, para realizar iniciativas que 
demonstrem boas práticas no ambiente 
escolar, bom comportamento, pontualidade 
e responsabilidade entre os alunos.

Segundo o gerente Comercial, Comunicação, 
Marketing e Responsabilidade Social 
da Portonave, Rodrigo Gomes, a ideia é 
contribuir com o desenvolvimento das 
crianças dentro das escolas. “Esse é o grande 
foco de toda essa mobilização e empenho 
dos envolvidos”, ressaltou. Já o comandante 
do 25º BPM, tenente-coronel Evandro 
Fior da Cruz, destacou a importância da 
retomada de um projeto tão importante 
para a comunidade local. “O programa 
não aconteceu nos últimos dois anos por 
consequência da pandemia, mas agora 
voltamos com muita satisfação. Novamente, 
a Portonave vem sendo parceria para que 
consigamos fazer um projeto com bastante 
sucesso”, enfatizou.
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Mais de cinco toneladas 
de resíduos são recolhidos no Rio Itajaí-Açu 

Portonave conquista 
o Selo Signatário do 
Movimento ODS

Voluntários se reuniram para uma ação de recolhimento de resíduos 
no Rio Itajaí-Açu na 9ª edição do ‘Juntos Pelo Rio’, realizada em 
abril. Neste ano, foram 1,2 mil participantes, incluindo profissionais 
da Portonave, que ajudaram a recolher pelo menos cinco toneladas 
de resíduos em Navegantes. 

TEXTO: MARIANA ELI

TEXTO: GIOVANNA PEGORARO

Em março, o Terminal foi agraciado com o certificado do Movimento 
ODS Santa Catarina por ter cumprido todos os compromissos 
como signatário do Movimento em 2021. A renovação do Selo de 
Signatário em 2022 reforça o compromisso da Portonave com os 
17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) estabelecidos 
pela Agenda 2030 proposta pela Organização das Nações 
Unidas (ONU). O fomento de uma sociedade melhor, inclusiva, 
ambientalmente sustentável e economicamente equilibrada integra 
o DNA da empresa.

R E S P O N S A B I L I D A D E  S O C I A L

O evento contou com atividades de ginástica laboral e oficina para 
as crianças, em parceria com o Projeto Dançar e Brilhar, apoiado 
pela Portonave e pela Mediterranean Shipping Company (MSC). 
A Portonave também fez a doação de 180 kits com a camiseta do 
projeto e eco copo sustentável para os participantes.
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F I Q U E  P O R  D E N T R O TEXTOS: DAFNÉE CANELLO E MARIANA ELI

Nosso time do comercial visitou um dos principais importadores 
de batata congelada da Europa, a Golden Foods Alimentos. Desde 
2018, a Golden busca operacionalizar boa parte de suas cargas pela 
Portonave e, recentemente, iniciou as operações pela nossa câmara 
frigorífica – Iceport. 

Representando a Portonave, o gerente Comercial, Rodrigo Gomes, 
e o executivo de Vendas, João Matheus Souza, foram até a sede do 
cliente, no Rio de Janeiro, para alinhamentos operacionais e futuras 
novas oportunidades de negócios. 

#Business 

Com orgulho, recebemos a visita de representantes da Artefama, 
nosso cliente de exportação de móveis de madeira há 13 anos. Na 
agenda com o setor Comercial, foi feito um tour pela operação 
do Terminal, além de observarem de perto a busca contínua pela 
excelência, a ética e a responsabilidade socioambiental na condução 
dos trabalhos, valores compartilhados por ambas as empresas.  

Na foto, da esquerda para direita, Ramiro (Allog - agente de 
carga que acompanhou o cliente), Gabriel Ludwinsky (Artefama), 
Nathalia (Allog), Paulo Sergio da Costa (Artefama) e Augusto 
Nascimento (Portonave).

13 anos de parceria 

A Uniocean (Agente Marítimo da PIL) reuniu clientes e parceiros 
para celebrar os 55 anos do armador PIL (Pacific International 
Lines). A cerimônia, realizada no final de março, em São Paulo, 
contou com a presença do gerente e do supervisor Comercial, 
Comunicação, Marketing e Responsabilidade Social da Portonave, 
Rodrigo Gomes e Luís Lemos, respectivamente. O vice-presidente 
da PIL Cingapura, Lars Kastrup, e o Board da Unishipping, André 
Lettieri, Paulo Silas e Wladimir Mattos, também participaram.

55 anos do armador PIL 

Representantes da Agência Nacional de Transportes Aquaviários 
(Antaq), da Empresa de Planejamento e Logística (EPL), Tribunal 
de Contas da União (TCU), e dos Ministérios da Infraestrutura 
e da Economia, conheceram a infraestrutura e os diferenciais 
competitivos do Terminal durante uma visita realizada em abril. 
Aspectos mercadológicos globais do segmento portuário e o 
crescimento do Porto de Navegantes dentro do cenário nacional, 
sendo o segundo maior do país em movimentação de contêineres, 
estiveram na pauta. Além disso, a comitiva federal fez uma breve 
visita à área alfandegada e cumpriu agenda junto à Superintendência 
do Porto de Itajaí e outros pontos da região.

Comitiva federal visita instalações 
do Porto de Navegantes 
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F I Q U E  P O R  D E N T R O

Com o objetivo de conhecer as boas práticas realizadas ao longo 
da história do Porto de Navegantes junto às comunidades, 
representantes da mineradora multinacional Vale, da sede no Rio 
de Janeiro, visitaram o porto. As ações voltadas à responsabilidade 
social foram as principais pautas da agenda.

“Os diálogos e as diversas ações realizadas continuamente, desde 
o início da construção do Terminal até hoje, tornam a Portonave 
um case para nós. Outro fator é a atuação integrada da empresa, o 
que contribui para a sincronia das equipes e, consequentemente, 
melhores resultados nos processos”, destacou o gerente de 
Operações da Vale, Luís Nunes. 

Participaram do encontro o diretor-superintendente administrativo, 
Osmari de Castilho Ribas, o gerente Comercial, de Comunicação, 
Marketing e Responsabilidade Social, Rodrigo Gomes e a analista 
de Responsabilidade Social, Ellen Garcia.

O Porto de Navegantes foi certificado como o “Porto com clientes 
de melhor experiência e jornada do Brasil” pelo Instituto Ibero 
Brasileiro de Relacionamento ao Cliente (IBRC). A distinção, 
obtida por meio de pesquisa nacional de atendimento ao cliente, foi 
concedida pela primeira vez à Portonave. Nove portos brasileiros 
e mais de 160 clientes participaram da pesquisa. Os indicadores 
avaliados foram: Spontaneous Satisfaction (SSI) – índice de 
satisfação espontânea, Customer’s Journey (CJI) – índice da jornada 
do cliente sobre satisfação geral, e Net Promoter Score (NPS), 
referente à lealdade do cliente. Entre eles, o Terminal ficou em 
primeiro lugar nos aspectos sobre melhor experiência ao cliente, 
além de também possuir a jornada de maior excelência entre todos 
os portos pesquisados.

“Sem dúvidas é uma comprovação de que estamos no caminho 
certo, atendendo e superando as expectativas dos clientes. Esse 
reconhecimento é resultado das 165 entrevistas realizadas com 
nossos clientes em âmbito de importação, exportação, reefer 
e armadores. Estamos felizes com esse resultado e em poder 
compartilhar com todos”, ressaltou o executivo de Vendas da 
Portonave, Carlos Lima Neto, que liderou o projeto.

Vale RJ visita o TerminalReconhecimento

TEXTO: DAFNÉE CANELLO E MARIANA ELI

Certificado
“Porto com clientes de melhor experiência

e jornada do Brasil”
Pelo primeiro lugar entre os portos nos indicadores SSI – Spontaneous Satisfaction Index e
CJI - Customer's Journey Index, ou seja, proporciona a melhor experiência aos seus clientes 

e também possui a jornada de maior excelência entre todos os portos pesquisados.

O IBRC confere à  PORTONAVE  o título

São Paulo, 18 de Março de 2022

Alexandre Diogo 
Presidente & CEO do IBRC

Alevir Francisco
Diretor Executivo do IBRC

Expo Chile 
Você sabia que a Iceport é a única câmara frigorífica do 
Sul do Brasil com habilitação para exportar produtos para 
o Chile? Isso vale para carga de aves e suínos congelados. 
No primeiro trimestre de 2022, essa movimentação 
representou 32% de toda a carga da câmara. O crescimento 
foi de 22% em relação ao primeiro trimestre de 2022, 
quando comparado ao mesmo período de 2021.  

Importação de batata 
congelada triplica 
No campo de importação de batatas congeladas, 
a movimentação está cada vez mais aquecida. Em 
comparação com o primeiro trimestre de 2021, que 
a operação de batata congelada representou 9% da 
movimentação da Iceport, a operação triplicou este ano, 
contabilizando 28%. O montante que chega por Santa 
Catarina é destinado para diversos estados do Brasil.
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F I Q U E  P O R  D E N T R O

Tecnologia e segurança são os diferenciais das quatro novas 
empilhadeiras de contêineres vazios que começaram a operar em 
março na Portonave. As máquinas, do tipo Empty Container Handler, 
foram fabricadas pela empresa finlandesa Kalmar. O investimento 
total foi de R$ 7,7 milhões. Elas possuem câmeras 360°, sensores 
de alerta de colisão, sistema de combate a incêndio automático, 
gaiola de proteção na cabine e dispositivo para detecção de 
ingestão de álcool. Como aparato tecnológico, os maquinários têm 
dispositivos considerados mais modernos que visam reduzir custos 
de manutenção, como os sistemas de lubrificação automática e de 
monitoramento de pressão de pneus.

De acordo com o gerente da Manutenção da Portonave e Iceport, 
Marcelo Diniz, os novos equipamentos proporcionam mais 
segurança, produtividade e qualidade nas operações. “Hoje em dia, a 
tecnologia ganha cada vez mais espaço na indústria portuária. Além 
de seguirmos padrões internacionais de mercado, acreditamos que 
parte dos resultados alcançados ao longo dos anos, foram oriundos 
dos equipamentos de ponta que sempre utilizamos”.

A empilhadeira ecológica utilizada para contêineres cheios, 
chamada Kalmar Eco Reachstacker, será o próximo maquinário 
de grande porte que a Portonave receberá até o final de 2022. Com 
a proposta de reduzir o consumo de combustível e as emissões 
de gases do efeito estufa, sem comprometer a produtividade, o 
equipamento é o primeiro a ser entregue a um cliente na América 
Latina. A unidade terá capacidade de elevação de 45 toneladas e 
empilhamento de contêineres de 1 – 6 Dry/5HC.

Referência no quesito segurança e na localização estratégica, o 
Porto de Navegantes foi escolhido pelas Forças Aéreas Brasileiras 
(FAB) para receber dois caças Gripen F-39, vindos do Porto de 
Norrköping, na Suécia. Os caças foram transportados pelo navio 
holandês Marsgracht, que atracou na Portonave no dia 1º de abril. 
A operação de descarga foi concluída com êxito pelas equipes 
operacionais na madrugada do dia 3 de abril.

Fabricadas pela Saab, empresa criadora de sistemas de segurança 
aeroespacial, os caças vieram no porão do navio e foram 
descarregados pelo berço 3 da Portonave. Após o período de 
liberação aduaneira, eles foram levados até o aeroporto, há cerca de 
2km do Terminal.

De acordo com o supervisor Comercial, Luís Lemos, o primeiro caça 
F-39 Gripen chegou pelo Terminal, em 2020. “Também chegaram 
por aqui a maior montanha russa da América Latina e a roda gigante 
instalada em Balneário Camboriú. Tudo isso é possível devido à 

Porto adquire novas 
empilhadeiras de 
empresa finlandesa

Terminal recebeu caças da Força Aérea Brasileira

combinação de uma infraestrutura adequada aliada à qualidade 
na operação que oferecemos”, destaca o supervisor Comercial da 
Portonave, Luís Lemos.

Cerca de 100 profissionais integraram a operação de descarga das 
aeronaves, entre Portonave, Força Aérea, Exército Brasileiro, Corpo 
de Bombeiros, Polícia Militar, além de representantes da Saab, do 
agente de carga DSV, Receita Federal, do Ministério da Agricultura 
e do Departamento de Trânsito de Navegantes (Navetran).
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F I Q U E  P O R  D E N T R O

Temos dois novos profissionais no pedaço! Eliezer Giroux é o 
novo gerente de Relações Institucionais e Governamentais do 
Brasil pelo Grupo TiL. Com mais de 25 anos na área portuária, em 
áreas operacionais, administrativas e institucionais, Eliezer possui 
bacharelado em Direito, pós-graduação em Gestão Empresarial e 
certificação em Relações Institucionais e Governamentais, pela 
Confederação Nacional das Instituições Financeiras. 

Nos últimos seis anos, esteve junto ao time da Brasil Terminal 
Portuário (BTP), em Santos-SP, onde desempenhou um papel 
relevante na construção de diálogos com órgãos regulatórios, 
governos e autoridades do setor, com o objetivo de dar mais 
eficiência e competitividade ao segmento portuário. Agora, 
representará também a Portonave, diretamente de Brasília, para 
articular demandas junto aos órgãos do setor. 

Natural do Rio de Janeiro, Eduardo Badin entrou na Portonave 
como diretor de Projetos Especiais. Formado em Engenharia Civil, 
Eduardo atua há 29 anos na área e já trabalhou com projetos de 
hidrelétricas, ferrovias, estradas, portos e dos setores de saneamento 
e urbanismo.  

De 2005 a 2021, trabalhou no Odebrecht Engenharia e Construções 
atuando no Brasil, Angola, Emirados Árabes Unidos e Gana. Sua 
última experiência foi na OHL em Lima, no Peru, em um projeto de 
construção de diques de proteção contra a inundação de rios.

Uma bancada de testes foi desenvolvida pela Manutenção 
Elétrica para facilitar a realização de testes nos equipamentos 
dos RTGs e STSs. Foram incorporados: drivers responsáveis pelo 
funcionamento de motores, joystick (manete), placa de carga 
responsável por pesar contêineres, anemômetro (medidor da 
velocidade do vento), Controlador Lógico Programável (CLP) e 
outros equipamentos para calibração.  

Maurice Furtado Júnior, Técnico em Elétrica, profissional da 
Portonave há 7 anos, conta que a bancada veio para contribuir muito 
com a eficiência da manutenção. “Agora evitamos ter que subir e 
descer dos RTGs e STSs para fazer ajustes nos equipamentos, o que 
agiliza bastante a nossa rotina de trabalho”, diz.

A 25ª corrida do Revezamento Volta à Ilha, em Florianópolis 
ocorreu em 9 de abril e, mais uma vez, os profissionais atletas da 
Portonave marcaram presença com intensa dedicação e amor 
ao esporte. A equipe é formada por Daniel Freitas, Diego Buba, 
Jean Silva, Jonatas Maria dos Santos, Juci Pedro Maciel, Marcos 
Casagrande, Rafael Carniel e Sidnei Martinho Reicharts. A garra de 
quem movimenta muito mais do que contêineres trouxe a vitória do 
3º lugar na categoria aberta. 

Boas-vindas! Inovação e praticidade 

Equipe de Corrida Portonave 
conquista 3º lugar na Volta 
à Ilha de Florianópolis

TEXTOS: DAFNÉE CANELLO E GIOVANNA PEGORARO
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F I Q U E  P O R  D E N T R O

TEXTO: GIOVANNA PEGORARO

O Porto de Navegantes destinou 4,1 mil máscaras do modelo 
PFF2 para o Corpo de Bombeiros de Navegantes. Os itens, que 
oferecerem maior proteção contra a Covid-19, também serão 
repassados para os Corpos de Bombeiros das cidades de Luiz 
Alves, Penha e Balneário Piçarras. 

Para o Capitão dos Bombeiros de Navegantes, João Emiliano de 
Moura Silva Miranda, “a máscara é um Equipamento de Proteção 
Individual (EPI) essencial para as ocorrências, principalmente para 
o atendimento hospitalar de pessoas possivelmente contaminadas 
pelo coronavírus. Durante a pandemia, é crucial prezar em dobro 
pela saúde dos bombeiros para executarmos o nosso trabalho de 
segura forma”, disse.  

Os técnicos de Segurança do Trabalho, Fabrício Gerônimo e 
Osmarildo de Jesus e os Bombeiros Civis Alex Sandro Correa de 
Souza e Palem Goulart Pinheiro, foram recebidos pela equipe do 
Corpo de Bombeiros durante a solenidade de entrega das máscaras.

A equipe de Meio Ambiente do Terminal promoveu uma 
ação alusiva ao Dia Mundial da Água, celebrado em 22 de 
março, entre os profissionais da empresa. Um quiz interativo 
com perguntas e respostas sobre a água foi realizado junto 
a entrega de um brinde: uma ampulheta no formato de gota, 
com a contagem de cinco minutos para o uso no banho.

Portonave doa mais de 
4 mil máscaras para 
o Corpo de Bombeiros

Principais ações do Porto 
durante a pandemia 

Dia Mundial da Água foi marcado 
pela sustentabilidade e 
interatividade 

Para o atingimento dos Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável (ODS), 
principalmente o 14º “Vida na água”, a 
Portonave realiza atitudes sustentáveis para 
a economia de água no Terminal. Promover 
e disseminar boas ações é uma delas!

2020
+ R$ 200 mil investidos na compra de 
produtos hospitalares e equipamentos, 
incluindo uma unidade de terapia 
semi-intensiva (semi UTI) ao Hospital 
Municipal de Navegantes.  

2020
1 mil kits entregues para os motoristas, 
com duas máscaras, álcool gel 70% e folder 
com  orientações gerais. A ação teve a 
parceria do Serviço Social do Transporte 
(SEST) e do Serviço Nacional de 
Aprendizagem do Transporte (SENAT). 

2021
2 refrigeradores, de 510 litros cada, 
destinados à Secretaria de Saúde de 
Navegantes, aumentando a capacidade 
de armazenamento de 2 mil para 4 mil 
doses de vacinas.
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C A P A

Marcado pelo melhor ano da empresa, 2021 entra para 
a história do Porto de Navegantes desde o início das 
operações, há quase 15 anos. Os esforços, que levaram 
aos bons resultados de todas as áreas da empresa, foram 
divulgados no Relatório de Sustentabilidade 2021. O 
documento anual engloba o desempenho da companhia 
em todas as áreas.  

Com mão de obra qualificada e dinâmica de gestão 
integrada, foi conquistado, pela primeira vez, o marco do 
milhão no mesmo ano, com 1,1 de TEUs movimentados. 
Um ponto relevante de 2021 é a contribuição pelo Imposto 
Sobre Serviços (ISS). Em relação ao total arrecadado pelo 
município de Navegantes, a Portonave representou 42%, 
em 2021. Tratando-se de market share, o Terminal seguiu 
líder da região Sul, com 31%. Somente em Santa Catarina, a 
fatia chegou a 51%. 

“Desde o início das nossas atividades, temos a 
sustentabilidade como um dos valores da Portonave. No ano 
de 2021, avançamos na estratégia ASG (Ambiental, Social 
e Governança) com o fortalecimento do nosso Comitê de 
Sustentabilidade, envolvendo diversos profissionais, todos 
juntos na busca pela consolidação ainda mais efetiva da 
Agenda 2030. O Relatório apresenta esses e outros avanços 
e estamos bastante satisfeitos com os resultados”, pontua a 
analista de Responsabilidade Social, Ellen Garcia. 

Segurança e Prevenção 
Em 2021, a Portonave realizou um investimento 
de R$ 5,3 milhões em equipamentos, consultorias 
e novas tecnologias, além das ações já rotineiras, 
para aprimorar ainda mais as práticas de Saúde e 
Segurança no Trabalho. Confira! 

O ano dos recordes: 
Portonave divulga Relatório 
de Sustentabilidade 2021
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Implantação de software para melhorar a cultura da segurança em toda 
a empresa. 

Programa de adequação e modernização às normas legislativas. 

Simulados e treinamentos. 

Inspeções de rotina de segurança a bordo de navios e em sistemas 
preventivos de emergência, como incêndios e acidentes químicos. 

Instalação de dispositivos para prevenção de acidentes. 

Campanhas de segurança no trânsito, com vídeos educativos, adesivos 
e informativos. 
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Gestão Ambiental 
Para ir além das exigências legais vigentes, cada vez mais a Portonave busca o uso 
de recursos naturais e a mitigação de impactos negativos ao ecossistema. As equipes 
de Segurança e Meio Ambiente realizam monitoramento de diversos indicadores 
ambientais, com foco na melhoria contínua tanto da avaliação de riscos quanto na 
adoção de políticas e práticas relacionadas ao tema. 

Em 2021, foi investido R$ 1,4 milhão na área, englobando ações de consumos de água 
e energia, resíduos gerados e destinados para disposição final, emissões atmosféricas, 
segurança com o armazenamento de cargas perigosas, entre outras.  

.  

Atuação Social 
A Portonave apoia e investe em inúmeros programas e projetos sociais em âmbito 
regional e nacional. Em 2021, foi aportado mais de R$ 1,5 milhão em iniciativas que 
beneficiaram milhares de crianças, jovens e adultos. Foram pelo menos 10 projetos, 17 
integrações institucionais, entre órgãos, fóruns e comitês. 

. 

Integridade 
Conduta e ética fazem parte da nossa história. Em 2021, não foi diferente com as 
atualizações do Sistema de Integridade da empresa, que vem passando por melhorias 
desde a sua criação, em 2015. A soma de esforços também levaram à conquista da 
certificação ISO 37001, intitulando o Porto como uma das 32 empresas mundiais do 
segmento IAF-31 (Transporte, Armazenagem e Comunicação) e único porto do Brasil a 
ter esse reconhecimento.

C A P A
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*Com informações do Relatório de Sustentabilidade 2021 

29% de 
crescimento em 
relação a 2020 

3.195
clientes atendidos 

1.152.999 
TEUs movimentados 

967 
profissionais diretos 

608 navios

Iceport – 
conquista da 
Certificação 
Israelense  

Aponte a câmera do celular 
para o QR Code e confira o 
relatório completo.

Destaques 2021 
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CONFIDENCIALIDADE, INTEGRIDADE E 
DISPONIBILIDADE, PILARES DA SEGURANÇA!

Para prevenir ameaças ou se recuperar após um incidente, a segurança da informação se baseia em técnicas 
e tecnologias que buscam garantir a integridade, a disponibilidade e a confidencialidade das informações.

A segurança cibernética é um conjunto de ações de prevenção sobre pessoas, 
tecnologias e processos contra ataques cibernéticos. Por vezes nomeada como 
segurança digital ou segurança de TI, é uma ramificação na segurança da informação.

A segurança da informação tem como objetivo tratar e proteger os dados físicos e 
digitais. Ou seja, a segurança cibernética ou cibersegurança, é uma área que atua no 
ambiente digital, na prevenção, mitigação e recuperação frente aos ataques cibernéticos.

A segurança cibernética é uma aliada indispensável para as empresas que pensam na 
continuidade dos seus negócios.

T I

O que é Segurança Cibernética?

Confidencialidade
O conceito de confidencialidade se refere à proteção de informações que não devem ser acessadas por indivíduos não 
autorizados. Isso significa dizer que, literalmente, determinadas informações são confidenciais e só dispõe de seu acesso 
àqueles que possuem autorização para tal.

Integridade
Já o conceito de integridade na segurança da informação está relacionado à plenitude do armazenamento dos dados. Isto é, 
da mesma forma que as informações são fornecidas, elas devem ser armazenadas, sem qualquer alteração em seu conteúdo. 
Portanto, o princípio de integridade garante que todas as informações estejam em seu formato original e verdadeiro, a fim de 
servir para os propósitos para o qual foram designadas. Ou seja, elas devem permanecer íntegras.

Disponibilidade
Por fim, o conceito de disponibilidade diz respeito ao acesso dos dados sempre que este for necessário. Isto é, ter a garantia da 
disponibilidade das informações. Esse princípio está diretamente relacionado à eficácia do sistema e do funcionamento da rede 
para que, consequentemente, a informação possa ser acessada quando for necessário.

E no meu dia a dia, quais cuidados devo ter?
Algumas práticas são obrigatórias no uso de recursos de tecnologia atualmente, de modo a garantir a Segurança da Informação:

•   Siga as práticas definidas na Política de Segurança da Informação e de Proteção e Privacidade;
•   Utilize senhas fortes formadas por no mínimo 8 caracteres contendo letras (maiúsculas + minúsculas), 
números e caracteres especiais;
•   Senhas são pessoais. Não compartilhe ou registre em agendas, papéis, etc;
•   Utilize o segundo fator de autenticação (2 etapas) em suas contas de e-mail, sistemas e redes sociais;
•   Pratique o conceito da mesa limpa. Não deixe papéis com informações importantes sobre ela;
•   Atenção máxima no recebimento e leitura de e-mails;
•   Muito cuidado no acesso a sites, jogos ou APPs desconhecidos.

Fique ligado nos treinamentos Hacker Rangers disponíveis!
Em caso de dúvidas, consulte o departamento de TI.?

Nesta edição, nosso mascote Capivarildo 
explica mais sobre a Importância da 

Segurança da Informação 

JARDEL FISCHER
Gerente de Tecnologia da Informação, 

Cybersegurança, Proteção & Privacidade
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N O S S O  M U N D O

Instituído em 2004, o Reporto, regime especial de tributação, 
desonera os investimentos em segmentos do setor de 
infraestrutura, vitais para o desenvolvimento Brasil, setores de 
portos e de ferrovias. A medida foi fundamental para conseguirmos 
obter níveis de competitividade nunca antes alcançados, graças 
a aquisição de melhores e dos mais modernos equipamentos 
portuários existentes no mercado internacional. O que possibilitou 
a equiparação dos portos brasileiros aos maiores portos do mundo 
em relação à eficiência e à produtividade.

A manutenção da política pública esteve ameaçada por divergência 
de entendimentos entre técnicos do Poder Executivo durante a 
votação no Congresso Nacional do projeto que instituiu o Programa 
de Estímulo ao Transporte por Cabotagem – BR do Mar. Incluso 
dentro da proposta que regulamenta a navegação da cabotagem, 
o Reporto sofreu muitas idas e vindas, aprovações e derrubadas 
do texto no Congresso. Até que, por uma interpretação da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, houve veto presidencial, pois não teria 
sido apontada a compensação da renúncia de Receita, que em tese, 
vencida posteriormente, significaria o benefício fiscal.

O setor se organizou e realizou um trabalho intenso de 
esclarecimento sobre a finalidade, os objetivos e os impactos da 
medida na sociedade, na geração de empregos e no aumento 
da competitividade do Brasil diante do Mundo. Os executivos 
e os representantes da área portuária saíram em campo e 
argumentaram junto ao presidente da República, aos Ministros, 
aos técnicos do governo, aos deputados, aos senadores e aos 
técnicos do Congresso Nacional para que, enfim, fosse observado 
que para ocorrer desenvolvimento social e econômico, o país 
precisa de investimentos privados. E que tais investimentos criam 
mais postos de trabalho e aumento da arrecadação.

Em março de 2022, o consenso formado entre governo e 
parlamentares das duas Casas Legislativas possibilitou a 
derrubada do veto e o restabelecimento do Reporto. Ficou 
entendido que é necessária a correção da distorção tributária 

REPORTO: mais eficiência e 
produtividade para os portos brasileiros

Com 39 anos de carreira, Patricio Junior é graduado pela Merchant Marine Academy, dos EUA, mestre em Administração 
de Empresas (MBA) pelo IMD Suíça e pela USP São Paulo-Brasil, e possui vasta experiência em infraestrutura, transporte, 
logística, navegação, portos, incluindo desenvolvimento de negócios e M&A em empresas globais.

Atualmente, Patricio lidera com sucesso 10 terminais operacionais por meio do Group Terminal Investment Limited (TiL), 
mantendo a cargos de Presidente do Conselho de Administração da Brasil Terminal Portuário (BTP) e Portonave, ambas no 
Brasil. Ele também atua como membro ativo do Conselho de Administração da PSA Sines, PSA Panamá, PSA Buenos Aires, 
APM Terminals Callao, TPS Valparaíso, Multiterminais Rio de Janeiro, New Orleans Terminal-LLC e Terminal de Houston-LLC.

PATRICIO JUNIOR 
Presidente do Conselho de Administração da 

Portonave e da Brasil Terminal Portuário (BTP) 
Terminal Investment Limited (TiL)

Sobre a TiL

A Terminal Investment Limited (TiL) 
investe, desenvolve e administra 
terminais de contêineres em locais 
estratégicos globais, frequentemente 
em joint-ventures com outras 
importantes operadoras de terminais, 
fornecendo infraestrutura essencial 
para o comércio internacional. Sua 
fundação, em 2000, veio para garantir 

infraestrutura necessária em terminais dos principais portos 
usados pela Mediterranean Shipping Company (MSC).

a que o setor foi submetido, que não se pode criar encargos 
tributários para aquisição e importação de equipamentos que não 
sejam fabricados no país. Uma vitória do Brasil e dos brasileiros, 
pois um setor portuário mais competitivo significa aumento da 
participação brasileira no comércio exterior.

Um passo importante foi dado em direção ao desenvolvimento 
sustentável, mas muito ainda é preciso fazer para avançar. Com 
vencimento de prazo já em dezembro de 2023, o Reporto deve ser 
reconhecido como uma política pública de Estado, que transcende 
governos e personalismos. Uma política de desoneração de 
investimentos em infraestrutura é fundamental na construção de 
uma reforma tributária ampla que tenha em seu cerne a atração 
de investimentos, a geração de emprego e de renda para o Brasil 
e para os brasileiros.

Vamos continuar trabalhando para garantir a continuidade da 
modernização portuária para que o ganho de eficiência e de 
competitividade seja a nossa forma de contribuir para crescimento 
e desenvolvimento do Brasil.
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E S P A Ç O  D E  L E I T U R A

I N S T I T U T O  P O R T O N A V E

O VALOR DO MAR 

O Espaço de Leitura da Portonave é um projeto do Instituto Portonave de Responsabilidade Social e seu acervo é composto por 
doações. Faça parte deste time. Compartilhe o prazer da leitura doando livros também.

Até a próxima e boa leitura!

Carla Carolina Pereira Haendchen Vidal 
Bibliotecária CBR14/771

* Resumo adaptado do site https://www.amazon.com.br/

O Valor do Mar revela a importância do oceano para os 
brasileiros em todas as suas dimensões – social, econômica, 
cultural, histórica, ambiental, científica, estratégica e 
geopolítica – e propõe uma reflexão sobre a necessidade do país 
ter um projeto de desenvolvimento sustentável dos recursos 
provenientes do oceano. 

Escrito em 248 páginas, com dezenas de imagens e com textos de 
jornalistas e especialistas do Brasil e do exterior, a obra retrata a 
situação atual de nosso mar em atividades como portos e logística, 
transportes, indústria naval, energia, petróleo e gás, pesca e 
aquicultura, biotecnologia e meio ambiente por meio de um 
rigoroso levantamento jornalístico. A obra vai além e evidencia 
a relevância do mar (e dos rios) na cultura brasileira, como 
fonte de inspiração de lendas e tradições presentes na música, 
artes, folclore, literatura e religiosidade e destaca a presença na 
culinária regional, turismo, esportes e em nosso cotidiano. 

Para enriquecer o conteúdo, “O valor do mar – Uma visão 
integrada dos recursos do oceano do Brasil” apresenta modelos 
de desenvolvimento sustentável destes recursos já implantados 
por países da Europa, América do Norte e Ásia, preparados por 
um dos maiores especialistas em Economia do Mar da Europa.

O livro está disponível para download no site
www.marinha.mil.br/livro-o-valor-do-mar 

ou no QR Code que pode ser lido 
pela câmera do seu celular. 
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Salve, Marcílio! 
Dono do estádio conhecido como “Gigantão das Avenidas”, o 
centenário Clube Marcílio Dias, de Itajaí, agora conta com o 
patrocínio da Portonave. Com a parceria, os profissionais da 
empresa têm 10% de desconto em produtos na loja oficial do Clube.

O Marcílio foi o quinto clube náutico a ser fundado em Santa 
Catarina, em 1919. Estaremos juntos, em campo e, claro, na torcida 
pela vitória do Marinheiro durante o Campeonato Brasileiro e a 
Copa Santa Catarina 2022. 

Brindes clientes 
10 milhões de TEUs 

Meeting Comex 2022

Olha a onda

TEXTO: DAFNÉE CANELLO

Como forma de agradecimento pela movimentação dos 10 
milhões de TEUs, alcançados em fevereiro deste ano, foram 
enviados brindes para TOP 30 clientes. Confira na foto a 
versão em português e inglês!

O Porto de Navegantes esteve presente no Meeting Comex 2022, 
principal evento de comércio exterior da região Sul do Brasil, 
promovido pela Associação Comercial de Joinville (ACIJ). O 
evento, realizado no Centro de Convenções da Expoville, contou 
com 18 expositores e 600 participantes. A Portonave levou ao 
encontro o palestrante Luis Claudio Santana Montenegro, que 
explanou sobre o tema: Papel do Setor Portuário no Comércio 
Exterior – História, Perspectivas e Tendências. O Meeting 
Comex tem como objetivos compartilhar informações, fomentar 
networking e prospectar negócios entre empresários, executivos, 
gestores, profissionais e operadores de comércio exterior.

Recebemos no Terminal nosso Surf Team de 2022. Os nove 
surfistas se reuniram com a equipe de marketing para bater um 
papo sobre projetos futuros.

M A R K E T I N G
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M A R K E T I N G

A Intermodal South America 2022, principal evento de logística, 
transporte de cargas e comércio exterior destinado aos 
profissionais do setor logístico, foi um sucesso! Realizada em 
São Paulo, no mês de março, a feira teve a participação de um 
estande da Portonave, por onde passaram mais de 500 pessoas. 
A sustentabilidade, versatilidade e modernidade das instalações 
do Porto de Navegantes foram os pontos de destaque da empresa 
no evento. 

Clientes de Santa Catarina e de outras regiões do Brasil puderam 
alinhar tratativas comerciais com os expositores, incluindo 
o Terminal. Entre os assuntos, foram discutidos aspectos 
operacionais de exportação e importação dos serviços de dry 
(carga seca) e reefer (carga refrigerada).

Para o gerente Comercial da Portonave, Rodrigo Gomes, o espaço é 
adequado para aquecer as relações dos negócios. “Estamos satisfeitos 
com os resultados deste ano. Apesar de ter menos empresas presentes 
com exposição, superou as expectativas!”, enfatizou.

Já o diretor-superintendente administrativo da Portonave, 
Osmari de Castilho Ribas, comentou sobre a relevância do 
retorno presencial da feira. “Mais uma vez, foi uma oportunidade 
fundamental para fortalecermos a nossa marca, além de 
apresentarmos o crescimento positivo dos últimos anos”, destacou. 

Representantes de negócios do segmento portuário, como Grupo 
TiL (MSC) e Brasil Terminal Portuário (BTP), além de autoridades 
governamentais das esferas municipal, estadual e federal, também 
estiveram na Intermodal 2022.

TEXTO: DAFNÉE CANELLO E MARIANA ELI

Feira Intermodal 2022 
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R H  A  B O R D O

Ser mãe pode ser um desafio em dose dupla, mãe e profissional. 
Temos as incertezas de como será a nova vida após o nascimento 
dos nossos filhos e também sobre como lidaremos com a rotina de 
trabalho no retorno da licença maternidade. A Portonave, pensando 
em como acolher e auxiliar essas profissionais, conta com o 
Programa de Acompanhamento de Mães, desde 2019. A iniciativa 
é coordenada por mim, que atuo na área de Recursos Humanos da 
empresa, e tem o apoio de toda equipe de RH.

O objetivo do programa é oferecer suporte e acompanhamento 
às mães e gestores no período de retorno da licença maternidade. 
Quando a equipe de Recursos Humanos recebe a informação de 
que há uma profissional gestante, é feito um contato para falar 
sobre essa iniciativa à futura mamãe. Durante a gestação, são 
oferecidas palestras e trocas de experiências por meio de um grupo 
no whatsapp.

No último mês de licença maternidade é feito um novo contato para 
saber como está a profissional e o seu bebê, além de ouvi-la quanto 

Programa de Acompanhamento de Mães 

JOSIANI BITTENCOURT
Psicóloga, mãe de um menino de 5 

anos e coordenadora do 
Programa de Acompanhamento de 

Mães da Portonave

à expectativa e o planejamento para o retorno ao trabalho. Nessa 
volta à empresa, as mães participam de encontros mensais com os 
seus gestores, com a minha mediação. Nesse momento, abordamos 
temas como os principais desafios e possíveis ajustes para tornar o 
período de adaptação ainda melhor. Tudo isso ocorre até que o bebê 
complete o seu primeiro ano de vida.

Ao todo, 26 profissionais já foram assistidas pelo Programa de 
Acompanhamento de Mães, considerando as atuais gestantes, as que 
estão no período de licença maternidade, ou em fase de adaptação 
do retorno ao trabalho, e as que já encerram o acompanhamento.

A promoção deste espaço de acolhimento e acompanhamento 
é valioso, uma vez que a maternidade nos propõe uma série de 
desafios. Oferecer apoio às profissionais também no retorno ao 
trabalho é muito significativo. Além da segurança, acolhimento e 
satisfação relatada por elas e pelos gestores, já identificamos um 
aumento de profissionais que permanecem na empresa no período 
de um ano após a licença maternidade.

ELLEN GARCIA
Analista de Responsabilidade Social

“O programa é fantástico! É mais uma forma da empresa mostrar 
como se preocupa com os funcionários. Nessa fase tão importante 
de uma mãe recém-nascida, se sentir acolhida, em meio as 
mudanças que ocorreram em sua vida, é extremamente importante 
para o retorno ao trabalho. Afinal, não somos mais a profissional de 
antes, as prioridades mudaram, a vida toda mudou. E ter o apoio 
dos gestores e acompanhamento de uma psicóloga nessa nova 
fase nos traz mais segurança e leveza para conduzir as atividades. 
Gratidão por essa oportunidade e apoio!”

Conheça algumas profissionais que já passaram pelo programa
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R H  A  B O R D O

CAMILA TECLA CABRAL
Operadora de Gate

A experiência foi ótima! O Samuel é meu primeiro filho, então 
foi uma mudança enorme na minha vida, e aprender a conciliar a 
maternidade com a vida profissional não é fácil. O programa ajuda 
nessa transição, dando apoio e incentivo. Também me ajudou a 
lidar com a insegurança e o receio dessa fase nova da vida, além 
de me fazer sentir muito bem em saber que a empresa valoriza seus 
colaboradores, ao ponto até de se preocupar com a fase da vida de 
quem é mãe e profissional ao mesmo tempo. Só tenho a agradecer!

MARIANA REGIS  
Analista de Recursos Humanos

O programa “abre portas” e cria um ambiente favorável, em que 
a mãe ao retornar se sente muito mais à vontade em conciliar a 
jornada de trabalho com os cuidados do bebê. Eu ainda amamento 
o Miguel (1 ano e 2 meses) no horário de almoço, que é flexibilizado. 
Também, ter um momento especifico, dentro da jornada, para 
falar deste assunto, faz toda a diferença. O grupo com as mamães 
também é uma ferramenta muito especial de trocas de informações, 
gerando proximidade.

LORENA RAMOS
Auxiliar de Logística da Iceport

“Um dos nossos maiores medos da pós-gestação é como 
vamos ser recebidas no trabalho. E o programa faz muita 
diferença, é uma ação fundamental para o nosso bem-
estar no retorno. Me senti acolhida e segura.”

23PORTONAVE EXPRESS  •   ANO 15  •   Nº  130  •   MARÇO E  ABRIL  2022



A B R I L  V E R D E

A segurança 
dos nossos 

profissionais 
é o que nos 

move.
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