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Desde que a Portonave iniciou 

suas atividades, em 2007, cada ano 

encerrado deixa um marco importante 

na trajetória da Companhia. Nos 

primeiros tempos de operação, 

comemoramos as certificações obtidas, 

as quais, até hoje, atestam a qualidade 

dos processos e serviços do Terminal, 

bem como o cuidado da Portonave com 

o meio ambiente. Na sequência, vários 

outros prêmios e reconhecimentos 

foram recebidos, até que chegamos 

a 2013 com o título de “Operador 

Portuário do Ano”, concedido pelo 

Lloyd’s List Global Awards. 

Nesse caminho de conquistas, a de 

2014 tem valor especial: a Portonave foi 

apontada como uma das 25 melhores 

empresas para se trabalhar em Santa 

Catarina, com base em uma avaliação 

realizada pelos próprios colaboradores 

e conduzida pelo Instituto Great Place 

to Work (GPTW). Foi a primeira vez 

que um terminal portuário brasileiro 

integrou uma lista desse gênero, 

confirmando o pioneirismo da 

Companhia no setor, especialmente em 

relação a práticas sustentáveis.

Proporcionar um ambiente de trabalho 

seguro, igualitário, agradável e 

promissor está entre os compromissos 

da Portonave com a sustentabilidade, 

cada vez mais presente na estratégia 

dos negócios. Ao longo de 2014, 

também ampliamos o diálogo com 

a comunidade local, de modo a 

identificar de que forma a Companhia 

pode seguir contribuindo para o 

desenvolvimento sustentável de 

Navegantes e região. 

Ao ouvir aqueles que convivem com o 

empreendimento, a Portonave confirma 

que os investimentos em ações 

socioambientais geram benefícios 

efetivos à comunidade onde o Terminal 

está inserido. Somente em 2014, foram 

investidos cerca de R$ 8,78 milhões 

na área ambiental e R$ 1 milhão em 

projetos sociais e culturais. 

menSagem do conSelho  
de adminiStRação

Fazer da sustentabilidade um 

diferencial competitivo foi uma 

escolha da Portonave, que se mostra 

certeira toda vez que são enfrentados 

períodos de estagnação econômica, 

como em 2014. Em um ano 

marcado pela retração do comércio 

internacional e pelo acirramento 

da competição no setor portuário, 

a Companhia manteve a solidez 

financeira e a excelência operacional, 

minimizando os efeitos da crise global 

sobre os negócios. 

A confiança no trabalho desenvolvido 

se reflete agora nos investimentos 

para ampliação da área do Terminal.  

Em 2014, foi iniciada a obra que 

permitirá à Portonave dobrar a 

capacidade estática do pátio que 

recebe os contêineres. Ao todo, 

foram cerca de R$ 120 milhões em 

investimentos. Outros R$ 5,3 milhões 

foram aplicados na modernização dos 

equipamentos utilizados na operação, 

visando ao aumento da produtividade. 

Esses investimentos sinalizam que a 

Portonave acredita no potencial de 

crescimento de Navegantes, de Santa 

Catarina e do Brasil. Agradecemos a 

todos que compartilham dessa visão e 

nos ajudam a construir um negócio cada 

vez mais sustentável: colaboradores, 

acionistas, comunidade, fornecedores, 

governo e demais públicos com os quais 

a Companhia se relaciona. Os próximos 

anos reservam grandes desafios ao 

Brasil e a Portonave está preparada para 

ajudar o país a superá-los. 

Carlo Alberto Bottarelli 

Presidente do Conselho de Administração
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possibilidade de receber navios maiores. 

Estamos atentos, também, à superação 

das dificuldades de acesso rodoviário à 

região,  como a duplicação da BR-470 

em Santa Catarina, fundamental ao 

escoamento da produção da região Sul.

Estamos cada vez mais empenhados em 

identificar novas formas de contribuir 

com o desenvolvimento sustentável 

da comunidade que tão bem convive 

com a Portonave. Construímos uma 

relação harmônica, que tem na parceria 

seu valor fundamental. Por isso a 

Companhia apoia diversas iniciativas 

da comunidade e desenvolve projetos 

sociais, culturais, educacionais e 

esportivos, que beneficiam crianças, 

jovens e adultos de Navegantes. Ações de 

aproximação, como o Painel Portonave 

de Sustentabilidade e uma pesquisa de 

opinião realizada ao longo de 2014, nos 

ajudaram a identificar pontos de melhoria 

no relacionamento da Companhia com 

a sociedade, norteando as ações de 

responsabilidade socioambiental nos 

próximos anos.

Essa disposição em dialogar também 

está no cerne de um importante 

reconhecimento conquistado em 

2014: a Portonave foi eleita uma das 25 

melhores empresas para se trabalhar em 

Santa Catarina, segundo pesquisa do 

Ao final de 2014, a Portonave 

vislumbrava um novo ciclo de desafios 

e oportunidades. Em um ano difícil para 

a economia brasileira, conseguimos, 

apesar de uma leve queda na 

movimentação de cargas, ampliar a 

Receita Operacional Bruta relativa às 

atividades portuárias, que alcançou 

R$ 457,4 milhões, um crescimento 

de 18,42% em comparação ao ano 

de 2013. Considerando-se as demais 

atividades, nossa Receita Operacional 

Bruta fechou em R$ 457,4 milhões, 

com queda  de 2,5% em relação ao ano 

anterior. Essa queda foi influenciada 

pela diminuição das atividades de 

“trading company” de nossa subsidiária 

Iceport, que passou a focar esforços em 

atividades com melhor rentabilidade e 

sinergia operacional. 

Na comparação com o ano anterior, 

o lucro base também registrou 

crescimento, de 20%, alcançando 

R$ 133,5 milhões no período. Diante de 

um cenário cada vez mais competitivo 

no setor portuário, a Portonave manteve 

a liderança na operação de cargas 

conteinerizadas em Santa Catarina. 

Todos esses resultados são importantes 

para reforçar os planos de ampliação 

de nossa capacidade produtiva e, por 

consequência, de melhoria da posição 

da Portonave no mercado. 

Focada no crescimento, a Companhia 

iniciou as obras de expansão da 

retroárea do Terminal, adquiriu novos 

equipamentos e investiu em seus 

colaboradores. Até o final de 2015,  

a área destinada a abrigar os contêineres 

passará de 270 mil m2 para 400 mil 

m2, agregando valor e qualidade aos 

serviços oferecidos a importadores 

e exportadores. Ainda em 2014, 

recebemos 15 novas carretas do tipo 

Terminal Tractor (TT), visando ao 

aumento da produtividade, quesito no 

qual a Portonave foi recordista 

sul-americana no dia 18 de outubro, 

quando atingiu a marca de 270,4 

movimentos por hora (mph) na 

movimentação de contêineres no navio 

MSC Agrigento. O recorde aconteceu na 

semana em que o Terminal completou 

sete anos de operação, enchendo nossas 

equipes de orgulho.

Além da mobilização interna, a 

Portonave seguiu engajada na busca 

por soluções para fatores externos que 

limitam seu desempenho. O projeto da 

nova bacia de evolução do Rio Itajaí-Açu, 

no qual a Companhia tem participação 

ativa, avançou o suficiente para 

acreditarmos que ao início de 2016 as 

obras estejam concluídas. Se assim for,  

em breve teremos condições muito mais 

favoráveis à competitividade, com a 

renomado Instituto Great Place to Work, 

a partir de uma metologia que prioriza 

a avaliação dos próprios colaboradores 

da Companhia.  Isso mostra que, apesar 

de ser uma empresa jovem, a Portonave 

já tem em sua cultura organizacional a 

marca do cuidado com as pessoas. 

Não à toa, representantes de nossos 

colaboradores participaram ativamente 

da atualização do planejamento 

estratégico da Companhia, concluída 

em 2014.  O resultado desse processo 

representa a junção entre a visão dos 

acionistas e a daqueles que se dedicam 

a executar a estratégia no dia a dia. Uma 

combinação que preparou a Portonave 

para um novo ciclo de desenvolvimento, 

tornando-a ainda mais competitiva e 

sustentável para seguir sua trajetória de 

sucesso. 

Osmari de Castilho Ribas 

Diretor-Superintendente Administrativo

Renê Duarte e Silva Júnior 

Diretor-Superintendente Operacional

Felippe Basílio Ferreira  

Diretor-Superintendente Técnico

menSagem da  
diRetoRia-SuPeRintendência
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“A Portonave é um terminal diferenciado 

pelos seus equipamentos e pelas pessoas. 

A Companhia está onde está no cenário 

mundial devido às pessoas que 

trabalham aqui. 

Eu tenho orgulho de trabalhar aqui porque, 

desde o começo, tudo o que foi colocado para 

nós está sendo cumprido – os equipamentos, 

as pessoas, os treinamentos. Por ser uma 

cidade pequena, não tinha tanta mão de 

obra. Nós profissionalizamos as pessoas, 
demos preferência para quem era daqui 

da região. A Portonave está totalmente 

envolvida com o crescimento de Navegantes.”

– DAVID DA SILVA, 37 anos, supervisor de 

equipamentos, acompanhou o primeiro 

navio a atracar no Terminal.
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Em atividade desde outubro de 

2007, a Portonave S/A - Terminais 

Portuários de Navegantes está 

inserida no Complexo Portuário 

do Rio Itajaí-Açu, com sede em 

Navegantes (SC).  Em 2014, figurou 

como líder de mercado no estado, 

atuando no escoamento da 

produção das regiões Sul, Sudeste 

e Centro-Oeste do Brasil, além 

de outros países da América do 

Sul, bem como no recebimento 

de cargas de todo o mundo. A 

excelência em soluções logísticas 

para importação, exportação e 

cabotagem foi assegurada por cerca 

de  mil colaboradores que integram 

a Companhia. 

Para garantir qualidade e 

eficiência nas atividades que 

desenvolve, a Portonave apresenta 

a infraestrutura necessária para 

receber navios de grande porte e 

PORTONAVEA

UM ESTADO COMPETITIVO  

Santa Catarina é um estado de economia diversificada. A região Oeste conta com a força 
do agronegócio, enquanto ao Sul ficam os complexos cerâmico, mineral e químico. No 
Norte destacam-se empresas dos segmentos moveleiro, metalmecânico e de máquinas 
e equipamentos, e no Vale do Itajaí, as dos setores têxtil, de vestuário, naval e pesqueiro. 
A indústria de base tecnológica se distribui entre a Grande Florianópolis e cidades como 
Blumenau e Joinville.  

A força da agricultura, o parque industrial desenvolvido – o quarto maior em 
número de empresas e o quinto em quantidade de trabalhadores, segundo 
a Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina (Fiesc) – e o sistema 
logístico em expansão garantem o sexto Produto Interno Bruto (PIB) mais 
relevante do Brasil, que, conforme os dados do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), foi de R$ 169 bilhões em 2011. A Portonave está 
ligada a esse crescimento econômico, sendo responsável por 44,5% da movimentação 
de cargas em contêineres no estado.

movimentar elevados volumes de 

carga. São 900 metros de cais, três 

berços de atracação, um canal em 

processo de aprofundamento para 

14 metros, 270 mil m² de pátio e 

um conjunto de equipamentos 

modernos que garantem a 

capacidade de movimentação 

de 1 milhão de TEUs – unidade 

de medida que equivale a um 

contêiner de 20 pés – por ano. Em 

2014, a Companhia movimentou 

699.824 TEUs, tendo sido 

considerada a 19ª maior empresa 

de Santa Catarina, a segunda maior 

empresa do Sul do país no setor de 

transporte e logística – segundo 

ranking elaborado pela Revista 

Amanhã, em parceria com a 

PwC - PricewaterhouseCoopers – e 

a contribuinte mais relevante de 

Navegantes – responsável por 

48% da arrecadação municipal do 

Imposto Sobre Serviços (ISS).

PIB
do país
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“Meu pai era caminhoneiro, então minha meta sempre foi trabalhar sobre rodas. Entrei na Iceport 
carregando caminhões e hoje faço o que eu amo dentro de uma empresa bem conceituada no mundo 
inteiro. Sou operadora de veículo portuário, mãe e avó, tenho apoio dos meus filhos, do meu marido 
e dos meus companheiros de trabalho. Somos poucas mulheres no meio de um monte de homens. É 
muito gratificante o respeito e o reconhecimento que recebemos. Um dia quero chegar lá em cima, no 
portêiner, aí sim eu ficarei completamente realizada!”

ELIANE PAMPUCH, 41 anos, operadora de veículo portuário.

A fim de potencializar seus diferenciais competitivos, a 

Portonave deu início, em junho de 2014, às obras de 

ampliação do Terminal, que passará a ter uma área cerca 

de 50% maior do que a atual e dobrará a capacidade 

estática do pátio.  O investimento de aproximadamente 

R$ 120 milhões trará maior eficiência operacional. 

Também em 2014, a Companhia investiu R$ 5,3 milhões 

em 15 novas carretas do tipo Terminal Tractor (TT) e 

25 semirreboques – pranchas móveis para sustentar o 

contêiner durante o transporte da carreta –, visando à 

baixa manutenção, ao aumento da produtividade e ao 

atendimento da crescente demanda do Terminal. 

 

Resultado de suas operações e de seu compromisso 

e engajamento com a comunidade, os colaboradores 

e o meio ambiente, o Terminal venceu, em 2014, os 

prêmios Empresa Cidadã (ADVB/SC) e Aberje Região Sul, 

conquistou o Certificado de Responsabilidade Social da 

Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina pelo 

quarto ano consecutivo e foi o único porto brasileiro a 

constar na lista de melhores empresas para se trabalhar 

no país, conforme o Instituto Great Place to Work.

CAPITAL ACIONÁRIO

Bakmoon
Investments Inc.

Triunfo
Participações

e Investimentos



Ao longo de sua trajetória, a 

Portonave se consolidou como 

o terminal portuário mais bem 

equipado de Santa Catarina. Seis 

portêineres do tipo Post-Panamax, 

com capacidade de suspensão de 75 

toneladas, carregam e descarregam 

os navios. Também trabalha na 

operação um guindaste de alta 

performance Mobile Harbour Crane, 

capaz de suportar até 100 toneladas. 

A movimentação dos contêineres 

na retroárea é realizada por 18 

transtêineres Rubber Tired Gantry, 

que suportam até 65 toneladas de 

carga, e três empilhadeiras do tipo 

Reach Stacker. Contêineres vazios 

são movimentados por três Empty 

Container Handlers, que podem 

empilhar até seis posições de altura. 

Há, ainda, 40 Terminal Tractors 

operando no deslocamento de 

contêineres dentro do Terminal. 

Essa estrutura funciona com base em 

sistemas e ferramentas de tecnologia 

da informação e comunicação, que 

conferem maior confiabilidade às 

operações e ao gerenciamento 

das cargas. Atendendo a todos os 

padrões de segurança, a Portonave 

DIFERENCIAIS

COMPETITIVOS
Em complemento à infraestrutura e à equipe 

que garantem a excelência em importações 

e exportações, a localização da Portonave 

figura como fator fundamental à estratégia 

de negócios. O município de Navegantes fica 

às margens da BR-101, que liga o Brasil de 

Norte a Sul, e nela desemboca a BR-470, que 

atravessa Santa Catarina de Leste a Oeste e 

cruza com a BR-116, principal rodovia do país. 

A estrutura de transporte da cidade inclui 

o Aeroporto Internacional Ministro Victor 

Konder, a dois quilômetros de distância do 

Terminal, o sistema de ferry boats que chega a Itajaí 

e a Avenida Portuária, construída por meio de uma 

parceria entre a Portonave e o Governo do Estado de 

Santa Catarina, para facilitar o escoamento das cargas 

e melhorar o trânsito na região.

foi o primeiro terminal portuário 

brasileiro a operar dentro dos 

requisitos do Código Internacional 

para Segurança de Navios e 

Instalações Portuárias (ISPS Code). 

O Terminal possui 270 câmeras 

dispostas em locais estratégicos, 

ferramentas de reconhecimento 

biométrico no controle de acessos, 

ronda eletrônica, barreiras físicas 

(torniquetes, catracas, cercas e 

muros), área para armazenagem de 

materiais classificados em níveis de 

periculosidade e um scanner móvel 

HCVM-T para inspeção de cargas.  

 

A Portonave conta, ainda, com a 

Iceport, subsidiária que mantém 

uma câmara frigorífica totalmente 

automatizada, anexa ao Terminal, 

para armazenagem de cargas 

congeladas – outro diferencial 

importante, visto que a carne 

congelada está entre os principais 

produtos exportados por Santa 

Catarina. Com área de 50 mil m2, a 

Iceport tem capacidade estática de 

armazenagem de 15 mil toneladas 

e movimentou cerca de  280 mil 

toneladas no ano de 2014.

Capacidade  
estática do pátio

15.000 TEUs  

Scanner móvel 
HCVM-T

1

Empilhadeiras 
Reach Stacker

3

Empilhadeiras
de vazios

3

Tomadas para 
contêineres reefer

1.890  

Berços de 
atracação

3

Cais
900 metros 

Vagas de  
estacionamento 
para caminhões

150

270.000 m² 
Retroárea
(em expansão)

Portêineres
6

Transtêineres
18

Guindaste 
Mobile Harbor Crane

1

Caminhões 
Terminal Tractor

40

Semirreboques
54
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Manutenção de uma equipe 

capacitada e bem informada 

sobre as atividades  

do Terminal.

Atendimento dos clientes

dentro dos termos acordados.

SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO (SGI)

O Sistema de Gestão Integrado (SGI) adotado pela Portonave pauta todas as atividades 
do Terminal a partir das normas ISO 9001 (Gestão da Qualidade) e ISO 14001 (Gestão 
Ambiental). As atividades operacionais, econômicas, ambientais e sociais da Companhia 
seguem os princípios:

Cumprimento de leis, 

normas e outros requisitos 

relacionados aos aspectos 

ambientais e de segurança.

Gerenciamento de impactos 

ambientais significativos, 

como a poluição provocada 

pela geração de resíduos 

sólidos e efluentes.

Comprometimento com 

a prevenção de lesões ou 

doenças relacionadas 

às atividades dos 

colaboradores.
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Certificação pela ISO 9001:2008, relativa à Gestão da Qualidade, 

 e recebimento dos prêmios Ser Humano (ABRH-SC) e Fritz Müller 

de Conservação de Insumos de Produção (Fatma).

Início das operações,  

com o navio MSC Uruguay.

Assinatura do  

Contrato de Adesão  

junto ao Ministério 
dos Transportes.

Aquisição dos terrenos para  
instalação da Portonave.

Início da construção da Portonave.

Recebimento da certificação ISPS Code.

HISTÓRICO

O Terminal passa a receber navios de 

grande porte, com mais de 300 metros. 

Além de ser finalista no Containerisation 

International Awards e no Lloyd’s List Global 

Awards, a Portonave conquista os prêmios 

Empresa Cidadã (ADVB/SC), Expressão de 

Ecologia (Editora Expressão) e Catarinense 

de Excelência (Movimento Catarinense 

para Excelência), e recebe o Certificado de 

Responsabilidade Social (Alesc).

Atracação do milésimo navio e inauguração da Avenida 

Portuária, que liga a BR-470 ao Terminal. Portonave recebe a 

certificação pela ISO 14001:2004, relativa ao Meio Ambiente, 

e vence o Prêmio Empresa Cidadã (ADVB/SC) e o Prêmio 

Expressão de Ecologia (Editora Expressão).

Finalista no Lloyd’s List Global Awards, menção honrosa 

no Containerisation International Awards e conquista do 

Certificado de Responsabilidade Social (Alesc).
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No ano do início da ampliação do Terminal, a Portonave bate o recorde sul-americano de 

produtividade, atingindo a marca de 270,4 mph, e amplia a frota de equipamentos, com 15 novas 

carretas do tipo Terminal Tractor e 25 semirreboques – um investimento de R$ 5,3 milhões. A Portonave 

ingressa na lista de melhores empresas para se trabalhar em Santa Catarina, de acordo com o Great Place 

to Work, e é o porto mais bem colocado da Região Sul do país no ranking realizado pela Revista Amanhã, 

em parceria com a PricewaterhouseCoopers. O Terminal também conquista os prêmios Empresa Cidadã 

(ADVB/SC) e Aberje Região Sul, além do Certificado de Responsabilidade Social (Alesc).

A Portonave atinge 3 mil atracações, 3 milhões de 

TEUs movimentados e recebe o MSC Arbatax, maior 

navio em capacidade de carga – 9.403 TEUs – a atracar 

no Complexo Portuário do Rio Itajaí-Açu. A frota de 

equipamentos é ampliada, com três novos portêineres 

e cinco transtêineres, em um investimento de 

R$ 80 milhões. Além de ser finalista no Containerisation 

International Awards, a Portonave recebe o Certificado 

de Responsabilidade Social (Alesc), vence o Prêmio 

Empresa Cidadã (ADVB/SC) e é o primeiro porto 

brasileiro a receber o título de Operador Portuário do 

Ano no Lloyd’s List Global Awards.



Governança Corporativa

GOVERNANÇA

CORPORATIVA

02

“Eu fui a segunda gerente da Portonave 

promovida internamente. E assim como 

eu, outros gestores também tiveram 

essa trajetória de entrar num cargo 

de equipe, receber todo o apoio, todo o 

desenvolvimento e ser promovido para 

um outro cargo. É algo que dá bastante 

orgulho de fazer parte, como gestão de RH 

e como colaboradora também. 

Sinto que nós temos muito a fazer aqui. 

Estamos no começo do nosso trabalho, 

temos muito a contribuir para a cidade e 

para o país.”

– ALESSANDRA SANTOS, 41 anos, gerente 

de Recursos Humanos, trabalha na 

Portonave desde 2007.



ESTRUTURA 
e composição

A fim de garantir que a gestão dos 

negócios se dê de forma responsável, 

a Portonave adota as melhores 

práticas de governança corporativa, 

estabelecidas a partir de uma estrutura 

hierárquica, com competências bem 

definidas. Dessa forma, busca eliminar 

conflitos de interesse que possam vir a 

interferir na condução das atividades 

da Companhia.

O Conselho de Administração da 

Portonave tem como principal função 

estabelecer políticas, diretrizes 

e estratégias gerais do negócio. 

Suas propostas são avaliadas e 

aprovadas pelos acionistas por 

meio da Assembleia Geral Ordinária 

(AGO), principal fórum decisório da 

Companhia. Composto por cinco 

membros efetivos, o Conselho 

de Administração da Portonave é 

responsável por eleger e destituir 

diretores, supervisionar a gestão e 

aprovar orçamentos anuais, entre 

outras atividades. Em conformidade 

com as melhores práticas de 

governança, o presidente do Conselho 

não exerce função executiva na 

Companhia.

Em 2014, Vikram Sharma voltou 

a ser membro do Conselho de 

Administração da Portonave, 

representando a Bakmoon 

Investments Inc., junto a outros dois 

conselheiros. Os demais representam a 

Triunfo Participações e Investimentos. 

Diretoria-SuperintenDência

Em 2014, a Diretoria-Superintendência da Portonave voltou a ser composta por 

três áreas. À Administrativa e à Operacional, somou-se a 

Diretoria-Superintendência Técnica. Prevista no Estatuto Social da Companhia, 

essa diretoria tem como principais atribuições planejar e conduzir a manutenção 

e a ampliação da infraestrutura do Terminal Portuário, em relação tanto a 

instalações quanto  a equipamentos – a exemplo do que ocorre com a obra de 

expansão iniciada em 2014. 

conSelho De aDminiStração
(em 31 de dezembro de 2014)

triunFo participaçÕeS e inVeStimentoS

Carlo Alberto Bottarelli 

(presidente) 

Luiz Fernando Wolff  

de Carvalho 

João Villar Garcia Kenneth Peire Kristoff Torfs Vikram Sharma

BaKmoon inVeStmentS inc.

 » Osmari de Castilho Ribas  

(Diretor-Superintendente Administrativo) 
Graduado em Economia pela Faculdade Católica de Administração e Economia 
(PR), cursou MBA em Gestão Empresarial na Fundação Getulio Vargas (FGV), 
além de especializações em Engenharia Econômica e Recursos Humanos. Atua 
como diretor da Portonave desde 2001.

 » Felippe Basílio Ferreira 

(Diretor-Superintendente Técnico) 
Engenheiro Civil formado pela Pontifícia Universidade Católica (PUC), de 
Campinas (SP), possui MBA  em Gestão Empresarial pela Fundação Getulio 
Vargas (FGV) e 20 anos de experiência na área de Engenharia e Projetos. 
Assumiu o cargo na Portonave em junho de 2014.

 » Renê Duarte e Silva Júnior 
(Diretor-Superintendente Operacional) 
Aquaviário especialista em operações portuárias, com mais de uma década de 
atuação no segmento. Exerce a função de diretor da Companhia desde 2007.
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A Portonave prima pela conduta 

ética de sua atuação, de modo a 

garantir que suas atividades sejam 

desenvolvidas de forma íntegra e 

transparente.  O Código de Conduta 

da Companhia, documento lançado 

em 2012, orienta colaboradores e 

outros públicos de relacionamento 

da Portonave quanto ao tema.

A fim de assegurar o entendimento 

do Código, a Companhia promove 

um treinamento específico sobre 

suas diretrizes no momento da 

integração de novos contratados. 

Ao concluírem esse treinamento, 

os colaboradores assinam um 

termo pelo qual se comprometem 

a observar o Código no 

desenvolvimento de suas atividades.

Entre os tópicos abordados pelo 

Código de Conduta da Portonave 

está o combate a qualquer tipo de 

discriminação.

ÉTICA
e integridade

“Depois de enfrentar uma depressão, eu decidi me candidatar para uma vaga na Iceport. 

Eu já tinha 47 anos, fui sincero na entrevista e a empresa apostou em mim. Quando eu 

vi as pessoas reconhecendo meu trabalho e dando importância para mim, eu voltei a me 

valorizar e a ter perspectiva. A minha vida mudou muito depois que eu entrei aqui.  

Os gestores são humildes, todos têm oportunidade, têm o direito de falar aquilo que 

pensam. A base da Portonave é o respeito que ela tem pelos colaboradores.”

SANDRO DA SILVA, 50 anos, operador de pátio.

Em janeiro de 2014, entrou em vigor 

no Brasil a chamada Lei Anticorrupção 

(Lei n° 12.846/13), que penaliza atos 

de corrupção contra a administração 

pública, nacional ou estrangeira, 

executados por representantes das 

empresas. 

Atenta ao regime regulatório, a 

Portonave deu início aos processos 

de adequação à Lei, todos de caráter 

preventivo. Todos os diretores e 

gerentes da Companhia foram 

treinados em relação ao tema. Em 

outra frente, os contratos firmados 

com fornecedores de produtos e 

serviços passaram a incluir cláusula 

específica sobre a Lei, a fim de evirar 

práticas corruptivas. 

Procedimentos e políticas relativas ao 

tema estão em elaboração e devem 

ser lançadas durante o ano de 2015.

comBate  
À corrupção
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OUVIDORIA

manifestadas por meio de diferentes 

canais – site, e-mail, telefone e 

correspondências. No caso do 

público interno, as demandas 

também são recolhidas em urnas 

dispostas em diferentes áreas da 

empresa. Todos os atendimentos 

têm caráter confidencial e o ouvidor, 

dedicado exclusivamente a essa 

atividade, é responsável por dar 

encaminhamento adequado a 

cada contato, compartilhando 

as demandas com os diretores 

e gestores dos departamentos 

Disposta a ampliar o diálogo com 

seus stakeholders, a Portonave 

mantém, desde 2011, uma Ouvidoria, 

canal dedicado a receber, registrar e 

dar encaminhamento a demandas 

tanto de colaboradores quanto dos 

demais públicos de relacionamento 

da Companhia: comunidade, 

clientes, fornecedores, governo, 

transportadoras e despachantes, 

entre outros.

Em 2014 foram registradas 130 

queixas formais na Ouvidoria, 

Site  

www.portonave.com.br, na 

aba “Contato”, clique no item 

“Ouvidoria” e, depois, no botão 

“Incluir manifestação”

Urnas 

Localizadas em diferentes 

pontos da empresa

E-mail 

ouvidoria@portonave.com.br

Visita 

A Ouvidoria está localizada no 

andar térreo do prédio administrati-

vo do Terminal

Telefone 

(47) 2104 3311

Correspondência 

Enviar para: Portonave S/A -  

Terminais Portuários de Navegantes,  

A/C Ouvidoria, Av. Portuária Vicente 

Coelho, nº 1, Bairro São Domingos 

Navegantes / SC - CEP 88370-904

meioS De contato com a 
ouViDoria portonaVe

envolvidos. Quando necessário, a 

depender da natureza ou gravidade, 

as questões recebidas pela Ouvidoria 

são levadas para análise do Conselho 

de Administração. 

A Ouvidoria acompanha o 

cumprimento das soluções sugeridas 

e dos prazos estabelecidos, 

reportando à pessoa que fez a 

manifestação todas as medidas 

tomadas para seu atendimento. 
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O Planejamento Estratégico aprovado pelo Conselho de Administração da 

Portonave em 2014 reitera o compromisso da Companhia em identificar e 

controlar os riscos relacionados ao negócio. Como prática de gestão, a Portonave 

monitora e avalia pontos vulneráveis de suas atividades, gerando planos de 

ação focados na eliminação ou na mitigação dos impactos econômicos, sociais 

e ambientais envolvidos. O monitoramento de riscos integra o Sistema de 

Gestão Integrado (SGI), que envolve todas as atividades da Companhia. Entre os 

principais riscos monitorados, destacam-se: 

GESTÃO
de riscos

 » Macroeconômico 

Variáveis macroeconômicas com potencial de influenciar 

o mercado – câmbio, preço das commodities, crescimento 

econômico, inflação e juros, por exemplo – são acompanhadas 

pela Portonave de forma sistemática. Assim, a Companhia 

planeja suas ações e investimentos de modo mais seguro, com 

a possibilidade de projetar o desempenho do negócio com 

antecedência. 

 » De mercado 

A Portonave se mantém atenta aos indicadores do setor 

portuário em âmbito nacional e global, a fim de assegurar 

que seus índices de produtividade e qualidade, aliados 

à responsabilidade socioambiental, sigam constituindo 

diferenciais competitivos fundamentais da Companhia. 

 » Regulatório  
Apesar de a Lei 12.815, vigente desde 2013 e conhecida como 

Lei dos Portos, ter reduzido de forma significativa os riscos 

relacionados à regulamentação da atividade portuária, a 

Portonave segue monitorando toda a legislação que normatiza o 

negócio. Dessa forma, busca assegurar sua conformidade legal.

 » Climático  
Eventos relacionados ao clima têm potencial para comprometer 

as operações no Terminal, especialmente no caso de enchentes. 

Na busca por minimizar esse risco, a Companhia se envolve 

em iniciativas voltadas à manutenção dos acessos aquaviários, 

principal problema apresentado pelo Complexo Portuário do 

Itajaí-Açu em períodos de excesso de chuvas. Em complemento, 

a Portonave mantém contratos de seguro para transferir os 

impactos de eventos imprevisíveis ou incontroláveis. 
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A Portonave possui um sistema 

de gestão integrado certificado 

conforme as normas ISO 9001 e 

ISO 14001. Dessa forma, anualmente 

tem seus procedimentos auditados 

de acordo com os requisitos de 

gestão de qualidade e ambiental. A 

auditoria é realizada pela empresa 

Bureau Veritas Certification, órgão 

certificador acreditado pelo 

Inmetro. Regularmente, também 

são realizadas auditorias específicas 

dos sistemas informatizados e 

dos processos de controle de 

acesso de pessoas, veículos e 

cargas. Isso ocorre em função da 

responsabilidade da Portonave 

sobre o controle aduaneiro. Essas 

auditorias também têm a função 

de disponibilizar informações 

aos órgãos intervenientes, como 

a Receita Federal do Brasil, o 

Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (MAPA) e a Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária 

(Anvisa).

AUDITORIA

Por contar com uma companhia 

aberta entre seus acionistas – a 

Triunfo Participações e 

Investimentos –, a Portonave 

também é submetida a auditorias 

contábeis trimestrais realizadas por 

auditores independentes. Em 2014, a 

empresa responsável pela auditoria 

das Demonstrações Financeiras foi 

a EY.



GESTÃO SOCIAL

03

“Pensar a saúde, a educação, o meio ambiente, 

a cultura e a leitura é fundamental para 

que a cidade cresça junto com as crianças 

e se torne, sim, uma Navegantes do futuro, 

mas pensada a partir do presente. E a 

responsabilidade social não deve ser pensada 

só na empresa: a comunidade também tem 

a sua responsabilidade social. As ações que 

são desenvolvidas pela Portonave fazem com 

que as pessoas pensem nisso. Alguns abraçam 

a causa e, de grão em grão, essa rede vai 

crescendo e essas ações vão ganhando força.”

– CRISTIANO MOREIRA, 41 anos, 

coordenador do Instituto Caracol  

e do Contém Cultura.
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COLABORADORES

As pessoas que trabalham na Portonave são responsáveis não apenas por 

garantir a qualidade e a eficiência das atividades do Terminal, mas também por 

praticar os valores corporativos e aplicar, no cotidiano, políticas e diretrizes da 

Companhia. Não à toa, são chamadas de colaboradores, pois contribuem de 

forma direta para que os objetivos e metas da Portonave sejam alcançados. 

Em 2014, a Portonave manteve 

praticamente estável seu quadro de 

colaboradores efetivos. Eram 1.006, todos 

contratados por tempo indeterminado 

– cinco a menos do que no encerramento 

do ano anterior.  Somavam-se a 

esse contingente 173 trabalhadores 

terceirizados, um incremento de 17,7%

em relação a 2013. 

O ano de 2014 foi especial para 

a Portonave, eleita uma das 

25 melhores empresas para se 

trabalhar em Santa Catarina, 

segundo o Instituto Great Place to 

Work (GPTW). O título tem base em 

questionários respondidos pelos 

colaboradores com mais de três 

meses de contratação. 

Entre os critérios avaliados pelos 

respondentes estão credibilidade, 

respeito, imparcialidade, orgulho 

e camaradagem. Dessa forma, 

a gestão de pessoas realizada 

uma grande conquista

pela Companhia foi avaliada 

de forma completa por aqueles 

que constroem a Portonave no 

cotidiano. Ao todo, 43% dos 

colaboradores participaram 

voluntariamente da pesquisa. Em 

uma escala de 1 a 100, a média de 

satisfação dos colaboradores atingiu 

76 pontos.

A pesquisa do GPTW é realizada 

em todo o país e a Portonave foi o 

único terminal portuário do Brasil 

a ingressar na lista das melhores 

empresas para se trabalhar. 

4
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2012

Idade

Até 30 anos: 473 
Entre 31 e 50 anos: 373 

Mais de 50 anos: 20

2013

Idade

Até 30 anos: 455 
Entre 31 e 50 anos: 525 

Mais de 50 anos: 31

2014

Idade

Até 30 anos: 464 
Entre 31 e 50 anos: 523 

Mais de 50 anos: 19

colaboradores 2014

rotatividade ForÇa de trabalHo

1,56%
foI a taxa de rotatIvIdade 

da Portonave em 2014
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diversidade 

A Portonave valoriza a diversidade 

em seu ambiente de trabalho 

e mantém políticas e práticas 

que visam a garantir igualdade 

de oportunidades a todos os 

colaboradores,  independentemente 

de gênero, faixa etária, etnia ou 

credo.  Esses fatores não influenciam 

o processo seletivo, nem a 

remuneração  dos profissionais 

contratados em uma mesma 

categoria funcional. 

Em 2014, 83% do quadro funcional 

da Portonave era composto por 

homens, proporção justificável 

pelas características inerentes ao 

trabalho desenvolvido em terminais 

portuários, especialmente o uso 

intenso de força física. Na área 

administrativa, a distribuição de 

colaboradores por gênero era 

mais equilibrada: 45% mulheres e 

55% homens. Nos cargos de alta 

gestão, a predominância ainda era 

masculina: todos os conselheiros e 

diretores eram homens. Uma das 

oito gerências da Portonave era 

liderada por uma mulher. Outras 

duas mulheres ocupavam o cargo de 

supervisoras, patamar compartilhado 

com 20 homens. 

Em relação à etnia, a Portonave 

adota o modelo de autodeclaração 

para classificação étnica de seus 

colaboradores. Ao final de 2014, 182 

profissionais se declaravam negros, 

pardos, amarelos ou indígenas – cerca 

de 18% do total. Essa proporção está 

alinhada à composição demográfica 

de Santa Catarina, estado que, 

segundo o último Censo realizado 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE), apresenta 84% de 

população branca.  

remuneraÇão e beneFícios 

Atenta às tendências do mercado 

de trabalho e ao acirramento da 

concorrência por profissionais no 

setor portuário, especialmente 

em Santa Catarina, a Portonave 

deu continuidade, em 2014, ao 

aperfeiçoamento de seu plano de 

remuneração. Além de contribuir 

para a retenção de talentos, esse 

processo assegura que a Companhia 

acompanhe as práticas salariais tanto 

da região quanto do setor onde atua. 

Em complemento, a Portonave 

oferece um amplo pacote de 

benefícios a seus colaboradores, 

ao qual todos os contratados têm 

direito, independentemente da carga 

horária executada.  Esses benefícios 

se somam aos garantidos pela 

legislação, tais como 

auxílio-creche, vale-transporte e 

licença-paternidade/maternidade.  

A adesão voluntária da Portonave 

à licença-maternidade estendida 

(180 dias) tem garantido o retorno 

e a retenção das colaboradoras que 

tiveram filhos recentemente. Em 2014, 

100% delas voltaram ao trabalho 

após o término da licença. Cerca de 

72% dos homens permaneceram 

na Companhia nos 12 meses que 

sucederam o retorno da 

licença-paternidade. Entre as 

mulheres, o índice de permanência 

durante esse período foi de 80%. 

beneFícios oFerecidos aos colaboradores

Alimentação em refeitório próprio  

ou vale-refeição

Apoio à educação 

continuada

Plano de previdência complementar,  

com contrapartida da Portonave

Licença-maternidade 

estendida (180 dias)

Seguro de vida, 

com cobertura para 

invalidez

Participação nos  

Lucros e Resultados (PLR)

Planos de saúde  

e odontológico
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Entre as funções da CIPA está a 

organização da Semana Interna de 

Prevenção de Acidentes de Trabalho 

(Sipat), que em 2014 foi realizada 

entre os dias 16 e 19 de setembro. 

Com o tema “Cuidado ativo”, o 

evento discutiu formas de garantir a 

própria segurança e também a dos 

colegas no ambiente de trabalho. 

Como resultado desse trabalho,  

em 2014 o número de acidentes e 

incidentes na Portonave seguiu em 

queda: foram 46, ante 62 registrados 

em 2013. Assim como no ano 

anterior, não foram registrados 

saúde e seguranÇa

Para a Portonave, a saúde e a 

segurança dos colaboradores 

constituem temas prioritários da 

política de gestão de pessoas, pois 

representam fatores fundamentais 

ao sucesso dos negócios. A fim 

de aprimorar processos e práticas 

nessa área, a Companhia vem se 

adequando, desde 2011, à norma 

OHSAS 18001, focada na qualidade 

do Sistema de Gestão em Saúde e 

Segurança Ocupacional. 

Além de melhorias nas edificações 

e treinamentos relacionados ao 

tema, os colaboradores recebem 

equipamentos de proteção 

individual (EPIs) e de proteção 

coletiva (EPCs), conforme as 

avaliações de riscos e perigos das 

óbitos relacionados ao trabalho nem 

notificações de doenças ocupacionais.

Ainda na área de saúde preventiva,  

a Portonave mantém em suas 

instalações um ambulatório que 

realiza exames admissionais, 

demissionais, periódicos e de 

retorno às atividades, além de 

oferecer consultas com um médico 

do trabalho. Em complemento às 

demais ações de Saúde e Segurança 

no Trabalho, a Portonave formou 

uma Brigada de Emergência com 60 

colaboradores, que são treinados 

mensalmente. 

atividades que irão realizar.  O 

fornecimento desses equipamentos 

é uma premissa da Política do 

Sistema de Gestão Integrado (SGI), 

alinhada ao atendimento legal (NR 

06 - Equipamentos de Proteção 

Individual), o qual integra os  acordos 

coletivos firmados com os sindicatos 

que representam  os colaboradores. 

Responsabilidade compartilhada 

entre a Portonave e seus 

colaboradores, a prevenção de 

acidentes e doenças ocupacionais 

é reforçada pela atuação da 

Comissão Interna de Prevenção de 

Acidentes (CIPA), composta por seis 

membros efetivos e seis suplentes, 

que representam diversas áreas 

operacionais e administrativas. 

direitos garantidos

A Política de Recursos Humanos da Portonave tem como premissa o cumprimento 

de diretrizes da Declaração Universal dos Direitos do Homem, bem como o respeito 

à Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Dessa forma, são assegurados os 

direitos à liberdade sindical, à negociação coletiva e à representação interna dos 

colaboradores.

Todos os colaboradores da Portonave estão cobertos por acordos coletivos  de 

trabalho. As negociações com os sindicatos são iniciadas no mês de dezembro de 

cada ano e concluídas no mês seguinte, janeiro, coincidindo com a data-base da 

maior parte das categorias. 
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desenvolvimento proFissionalA 

avaliaÇão

Com o objetivo de desenvolver e aperfeiçoar competências, a Portonave 

promove a avaliação de seus colaboradores regulamente.  Em 2014, 89% do 

quadro funcional recebeu avaliação de desempenho. Entre os gestores,  o índice 

de feedback foi de 79%.    

Ciente de que a manutenção dos seus diferenciais competitivos depende do 

conhecimento e da qualificação de seus colaboradores, a Portonave investe 

sistematicamente na formação profissional das equipes operacionais e 

administrativas. Em 2014, foram 84.743 horas dedicas a treinamento – carga 

4,16% inferior à registrada em 2013 –, resultando em uma média de 84,2 horas 

de treinamento por colaborador. 

HoraS de treInamento

HoraS de treInamento Por Colaborador

horas de treinamento / colaborador
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A política de desenvolvimento profissional é composta por vários programas, executados ao 

longo de todo o ano e voltados tanto à melhoria do desempenho do colaborador em sua atual 

função quanto à preparação desse profissional para assumir novos desafios na Companhia. 

Entre os programas desenvolvidos, destacam-se:

ProGrama de InteGração:  

dedicado aos novos contratados, 

apresenta as políticas, os procedimentos 

e o Sistema de Gestão Integrado da 

Companhia, bem como o Código de 

Conduta da Portonave. 

ProGrama de exCelênCIa oPeraCIonal:  

identifica e capacita profissionais com potencial 

para preencher vagas que envolvem a operação de 

equipamentos. O processo seletivo inclui análise do 

histórico profissional, avaliação psicológica   

e até 248 horas de treinamento.

ProGrama de eduCação 

ContInuada: 

tem a finalidade de incentivar os 

colaboradores a realizar cursos 

técnicos ou de graduação, 

pós-graduação e idiomas.   

Em 2014, os subsídios  concedidos 

totalizaram R$ 423 mil.

ProGrama de 

deSenvolvImento GerenCIal:  

visa ao alinhamento das 

competências dos gestores com os 

objetivos e metas corporativos. 

ProGrama JovenS talentoS:  

proporciona vivência prática no 

mercado de trabalho por meio de 

dois subprogramas – o Adolescente 

Aprendiz (voltado a alunos do Ensino 

Médio) e o Estágio (para estudantes 

dos ensinos Superior e Técnico).

ProGrama de deSenvolvImento do 

trabalHador PortuárIo (PdP):  

oferecido desde 2007 aos colaboradores da 

Portonave, o PDP tem por objetivo aperfeiçoar a 

força de trabalho dos terminais portuários brasileiros 

e padronizar os procedimentos operacionais 

entre os diferentes portos.  A Marinha do Brasil é a 

responsável pelo programa, que foi idealizado pela 

Organização Internacional do Trabalho (OIT). Na 

Portonave, as aulas são ministradas por um grupo 

de 41 instrutores, todos colaboradores de diferentes 

áreas da Companhia e certificados pela Marinha. Ao 

todo, as aulas do Programa já reuniram mais de 900 

alunos na Portonave. 

programas especiais
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aprendizagem 

Implantado em 2008 pela 

Portonave, o Programa 

Adolescente Aprendiz é voltado 

a estudantes do Ensino Médio de 

escolas públicas de Navegantes 

e oferece a oportunidade de 

ingressar no mercado de trabalho 

e complementar a formação 

profissional. Para participar, é preciso 

ter entre 15 e 17 anos e renda 

familiar per capita inferior a um 

salário mínimo. 

Os selecionados permanecem por 

dois anos como aprendizes da 

Companhia, recebendo remuneração 

e todos os benefícios concedidos 

aos colaboradores. Nesse período, 

atuam em diferentes áreas do 

Terminal, sempre supervisionados. 

O ciclo de aprendizagem é dividido 

entre atividades práticas, realizadas 

em 16 horas semanais, e teóricas, 

com carga de 8 horas por semana. 

Na formação teórica, o aprendiz 

pode escolher entre dois cursos 

técnicos: Rotinas Administrativas 

ou Operações Logísticas, ambos 

ministrados pelo Senac. Ao final de 

2014, 24 aprendizes participavam do 

programa – que, desde 2008, formou 

125 jovens. Historicamente, a taxa de 

efetivação dos aprendizes é de cerca 

de 50%. 

comunicaÇão  
premiada

A Portonave foi a vencedora 

da etapa regional (Sul) do 40º 

Prêmio Aberje de Comunicação 

Empresarial – um dos principais 

do país na área. O Terminal 

Portuário conquistou o primeiro 

lugar na categoria Mídia 

Impressa, com a série “O caminho 

do contêiner”, publicada no 

Express, informativo mensal 

dedicado aos colaboradores. 

Por meio da série, os 

colaboradores puderam 

conhecer mais sobre a operação 

dos sistemas logísticos e todos 

os processos envolvidos na 

movimentação de cargas.

Ao completar sete anos de operação, 

em 2014, a Portonave consolidou 

o engajamento comunitário como 

marca importante de sua cultura 

organizacional.  Valor essencial 

à conduta da Companhia, a 

responsabilidade social leva à 

interação contínua com a população 

de Navegantes e região, a fim de 

reforçar iniciativas focadas no 

desenvolvimento local sustentável. 

Essa interação se dá por meio do 

Portonave de Todos, programa que 

abrange ações nas áreas de cultura, 

educação, saúde e esporte. Em 2014 

a Companhia destinou cerca de 

R$ 1 milhão ao desenvolvimento 

COMUNIDADE

de projetos nessas áreas. Desse 

valor, 70% é proveniente de 

incentivos fiscais, mecanismos 

que garantem que os recursos de 

impostos arrecadados em função 

das atividades da Portonave 

sejam aplicados em benefício da 

comunidade local. 

Em 2014, além dos investimentos 

realizados via incentivos fiscais,  

a Portonave aplicou 

aproximadamente R$ 296,8 mil 

em doações, patrocínios e apoio 

a ações comunitárias. Conheça a 

seguir os principais projetos de 

responsabilidade social desenvolvidos 

pela Companhia.
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contém cultura

Desenvolvido em parceria com o Instituto Caracol, o projeto Contém Cultura 

completou dois anos em 2014. Nesse período, o contêiner transformado em 

espaço multicultural recebeu cerca de 2,5 mil visitantes. A biblioteca com mais 

de 300 livros e a sala de vídeo com 50 títulos dividem a atenção com outras 

atividades voltadas à busca por conhecimento e ao lazer. 

Desde que o projeto foi criado, o contêiner do Contém Cultura passou 

por diferentes bairros de Navegantes e levou suas atrações também para 

outras regiões de Santa Catarina. Além da versão itinerante, o projeto inclui, 

desde 2013, um espaço fixo no centro de Navegantes, onde uma equipe 

multidisciplinar oferece diversas atividades culturais, como aulas e oficinas 

gratuitas de dança, canto e produção de texto. Somente em 2014, 234 alunos 

participaram dessas atividades.

Ao final do ano, o investimento da Portonave no projeto totalizava R$ 315 mil, 

composto por recursos da Lei Rouanet de Incentivo à Cultura e também 

recursos próprios.

projeto onda

Crianças de 7 a 10 anos que estudam em escolas públicas de Navegantes formam 

o público-alvo do projeto Onda, desenvolvido desde 2013 pela Portonave para 

cultivar valores fundamentais ao exercício da cidadania. Ao todo, 515 crianças 

participaram das aulas, realizadas semanalmente, nas quais foram abordados 

temas variados, como a importância da família, dos estudos e do respeito às 

pessoas e ao meio ambiente. 

Após participarem de todas as aulas do projeto, que duram cerca de quatro 

meses, as crianças recebem o título de “Oficiais do Bem” e se comprometem a 

transmitir as lições aprendidas para outras crianças. 
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Hábito saudável

Alguns dos atletas que participam da Corrida 

Rústica são bastante próximos à Portonave, 

que desde 2010 mantém uma equipe de 

corrida formada por colaboradores. Em 2014, 

cerca de 40 atletas integravam esse grupo. 

Além de treinamento específico, orientado 

por um profissional de Educação Física, 

eles recebem patrocínio para participar de 

competições.

“Eu só tinha 13 anos quando a Portonave surgiu. Eu passava aqui na frente e sonhava 

em trabalhar no porto, eu conseguia ver o quanto a empresa ia crescer e se destacar. 

Navegantes melhorou de uma maneira extraordinária, passou a ser reconhecida nacional 

e internacionalmente e a comunidade foi beneficiada por vários projetos.  
Antes de ser colaboradora, fui Adolescente Aprendiz e passei por três setores da Portonave. 

Sei que, desde os 15 anos, faço parte de uma empresa que é considerada uma das melhores 

para se trabalhar. As pessoas que não estão aqui sonham em fazer parte disso tudo.”

DÂMARIS REIS, 20 anos, auxiliar administrativa.

saúde

Em complemento às ações preventivas realizadas junto a diferentes públicos, 

como campanhas de vacinação e conscientização, a Portonave investe na 

melhoria do atendimento hospitalar oferecido à população. Por meio do 

Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica (Pronon), a Companhia 

apoiou, com R$ 151 mil, o Centro Oncológico Pediátrico Pequeno Príncipe, de 

Curitiba (PR), que atende crianças com câncer de toda a Região Sul. 

A mesma unidade hospitalar recebeu outros R$ 151 mil destinados pela 

Portonave por meio da Fundo da Infância e da Adolescência (FIA).

esporte

Um dos eventos esportivos mais tradicionais da região, a Corrida Rústica 

Portonave chegou à sexta edição em 2014. Realizada no dia 2 de fevereiro e 

aberta à comunidade, a prova bateu recorde de inscrições, reunindo cerca de 

700 atletas – divididos entre as categorias cinco e dez quilômetros. Além do 

momento dedicado à saúde e ao bem-estar, a Corrida Rústica gera benefícios 

para instituições que atendem crianças em Navegantes, pois arrecada leite 

em pó como parte da inscrição dos atletas. Em 2014, as doações também 

alcançaram o recorde: 689 latas de leite foram distribuídas para creches e 

abrigos da cidade. 

Ainda em 2014, a Portonave investiu no projeto “Rumo a 2016”, da Associação 

Comunidade do Atletismo (ACA), via Lei Federal de Incentivo ao Esporte. A 

iniciativa oferece atividades esportivas gratuitas a jovens e adultos de Itajaí, 

Navegantes e Penha. 
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Fornecedores

Ao final de 2014, a Portonave 

registrava cerca de 4,2 mil 

empresas em seu cadastro de 

fornecedores ativos, dos quais 

67,5% eram provenientes de 

Santa Catarina, principalmente 

de Itajaí e Navegantes. A seleção 

de fornecedores e prestadores de 

serviço locais está entre as principais 

estratégias da Companhia para 

contribuir com o desenvolvimento 

sustentável da região onde está 

inserida. 

Na tentativa de replicar práticas 

sustentáveis em sua cadeia de valor, 

a Portonave segue um protocolo 

criterioso de seleção e contratação 

de fornecedores de materiais, 

equipamentos e serviços. Os 

pré-requisitos dependem da 

natureza do produto ou serviço 

fornecido, bem como da avaliação 

OUTROS

públicos

clientes

A carteira de clientes da Portonave 

é formada por armadores, 

importadores e exportadores. 

Com operações e interesses 

diversos, esses clientes recebem 

atendimento especializado e, 

sempre que possível, soluções 

customizadas para suas demandas.  

Parte importante do processo de 

melhoria contínua da qualidade dos 

serviços que oferece, pesquisas de 

satisfação de clientes são realizadas 

periodicamente. Em 2014, o 

índice médio (anual) de satisfação 

foi de 85,5%, considerando-se 

todas as categorias de clientes. 

transportadores

Motoristas de caminhões e empresas 

transportadoras desempenham 

papel fundamental à operação 

do Terminal Portuário, sendo 

responsáveis pela movimentação 

da carga que entra e sai da 

Portonave. Por isso a Companhia 

se mantém atenta às suas 

demandas e sugestões, recebidas, 

principalmente, por meio da 

Ouvidoria. 

A parceria com esse público é 

reforçada pelo Projeto Sinal Verde, 

evento anual em comemoração 

ao Dia do Motorista, realizado pela 

Portonave nas dependências do 

Terminal. Além de atividades de 

entretenimento, o evento tem foco 

em ações de saúde – como testes 

de glicemia, verificação da pressão 

arterial e aplicação de vacinas 

nos motoristas. Nessas ações, a 

Portonave  tem apoio da Secretaria 

Municipal de Saúde. Em 2014, o 

evento foi realizado no dia 25 de 

julho e registrou a presença de cerca 

de 500 participantes. 

dos impactos socioambientais 

gerados pela atividade da empresa 

contratada. De forma geral, antes 

de firmar contrato, todos os 

fornecedores devem apresentar 

à Portonave documentos que 

comprovem o cumprimento de 

suas obrigações legais, como 

o pagamento de tributos, a 

conformidade com a legislação e a 

existência, quando necessário, de 

licenças ambientais, entre outros 

itens.

Em contratos de médio e longo 

prazos, essa documentação é 

requisitada periodicamente. Além 

disso, todos os contratos firmados 

com fornecedores incluem cláusulas 

que proíbem a utilização de trabalho 

infantil, forçado ou análogo ao 

escravo, bem como práticas que 

caracterizem corrupção. 
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COMPROMISSOS

com iniciativas externas 

pacto global

A Portonave é signatária do Pacto Global 

das Nações Unidas, iniciativa que reúne 

o maior grupo de responsabilidade 

corporativa do mundo – são cerca de 8 mil 

empresas em 135 países. 

A defesa dos direitos humanos, o respeito 

aos direitos do trabalho, a proteção 

ambiental e o combate à corrupção 

balizam os princípios universais do Pacto 

Global. Ao tornar-se signatária, a Portonave 

reafirmou o compromisso com esses 

princípios na condução de seus negócios.  

Saiba mais em www.pactoglobal.org.br.

A participação dos gestores e colaboradores da Portonave se estende a outras 

organizações, como as destacadas a seguir:

 » Associação Brasileira da Indústria de Armazenagem Frigorificada 

(Abiaf )

governo

A Portonave se empenha em manter 

uma relação respeitosa, ética e 

transparente com representantes 

dos poderes Executivo e Legislativo, 

nas três esferas do governo 

–  federal, estadual e municipal. 

Assim, mostra-se disponível ao 

diálogo e à cooperação em ações 

que sejam tanto do interesse do 

setor portuário quanto da sociedade 

em geral. 

imprensa

Ciente de que a imprensa 

representa um importante canal de 

relacionamento com a sociedade, 

a Portonave adota uma postura 

aberta à interação com veículos 

de comunicação do Brasil e do 

mundo, divulgando informações 

sobre as atividades da Companhia 

e atendendo a demandas dos 

jornalistas. Em 2014, foram 

registradas 1.010 notícias que se 

referiam à Portonave, publicadas em 

diferentes mídias – rádio, televisão, 

revistas, jornais e internet.

Como prática de responsabilidade 

social, a Portonave participa de 

órgãos, fóruns e comitês conduzidos 

por entidades governamentais e não 

governamentais, pois acredita no 

esforço conjunto como caminho para 

a superação de desafios econômicos, 

sociais e ambientais. 

Desde 2013, a Companhia atua 

como Embaixadora dos Objetivos 

de Desenvolvimento do Milênio, 

que busca envolver municípios, 

empresas, ONGs e movimentos 

populares para o alcance, até 

2015, dos oito Objetivos de 

Desenvolvimento do Milênio (ODM), 

estabelecidos pela Organização 

das Nações Unidas (ONU) em 2000. 

A Portonave é embaixadora do 

ODM número 7, que diz respeito à 

Qualidade de Vida e ao Respeito ao 

Meio Ambiente.
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 » Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base 

(Abdib)

 » Associação Brasileira de Comunicação Empresarial (Aberje)

 » Associação Brasileira de Manutenção e Gestão de Ativos 

(Abraman)

 » Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH) Litoral – 

Regional Itajaí

 » Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento (ABTD)

 » Associação Brasileira dos Terminais Portuários (ABTP)

 » Associação de Comércio Exterior do Brasil (AEB)

 » Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil de 

Santa Catarina (ADVB/SC)

 » Associação Empresarial de Navegantes (ACIN)

 » Associação de Terminais Portuários Privados (ATP)

 » Câmara dos Dirigentes Lojistas de Navegantes (CDL)

 » Comissão Estadual de Segurança Pública nos Portos, Terminais  

e Vias Navegáveis em Santa Catarina (Cesportos/SC)

 » Conselho de Autoridade Portuária de Itajaí (CAP)

 » Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina  

(Facisc)

 » Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina (Fiesc)

 » Federação dos Trabalhadores na Movimentação de Mercadorias 

em Geral de Santa Catarina (Fetrammasc)

 » Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social

 » Movimento Nós Podemos Santa Catarina

 » Sindicato dos Trabalhadores Marítimos, Fluviais e Empregados 

Terrestres em Transportes Aquaviários e Atividades Afins no  

Estado de Santa Catarina (Simetasc)
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“A atividade portuária gera um impacto 

significativo onde se instala, tanto em relação 
ao meio ambiente quanto em relação à 
comunidade. Na Portonave a gente percebe 

que apesar de haver esses impactos, eles são 
controlados e existem medidas para mitigá-los. 
Eu trabalho diretamente com as questões 
ambientais, no desenvolvimento de relatórios 
e acompanhamento de licenças. A Portonave é 
uma empresa que me dá uma satisfação imensa 
em trabalhar por realmente ser um terminal 
diferenciado, que se importa com a qualidade 
ambiental e social do local onde está instalado.”

– GUILHERME SCHETINGER, 24 anos, entrou 
na Companhia em 2011 como estagiário e hoje 
é auxiliar administrativo no Departamento  
de Segurança e Meio Ambiente.
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Agindo de forma proativa em relação às ações de cunho ambiental e atenta à 

observância da legislação vigente, a Portonave não recebeu em 2014 nenhuma 

multa ou sanção resultante do descumprimento de leis ou regras relacionadas a 

esse tema. 

Pautada pela missão de oferecer 

serviços portuários que contribuam 

para o desenvolvimento sustentável 

da região onde está inserida, a 

Portonave atua orientada pelo  

Sistema de Gestão Integrado (SGI). 

Fundamentado nas normas 

ISO 9001 (Gestão da Qualidade) e 

ISO 14001 (Gestão Ambiental), o 

SGI possui uma série de diretrizes, 

entre as quais destaca-se a que 

assegura que sejam atendidos os 

aspectos legais relacionados ao 

meio ambiente. O Sistema prevê 

também o gerenciamento dos 

impactos ambientais significativos, 

garantindo a prevenção da poluição 

provocada principalmente pela 

POLÍTICAS
e práticas

geração de resíduos sólidos e 

efluentes.

Para que a qualidade e a frequência 

dos programas e monitoramentos 

ambientais sejam garantidas, a 

Portonave mantém uma equipe de 

engenheiros e técnicos dedicada 

à área da Gestão Ambiental e 

alinhada aos princípios da Política 

Integrada de Meio Ambiente, Saúde 

e Segurança da Companhia. 

Em 2014, a Portonave investiu 

cerca de R$ 8,8 milhões em ações 

de prevenção, manutenção, 

monitoramento, gestão e obrigações 

legais ambientais – valor que supera 

em 151% os investimentos de 2013.  

Além do desenvolvimento de ações ambientais preventivas e corretivas, a Portonave 

mantém um canal de relacionamento com a comunidade, aberto a questionamentos 

em relação à sua conduta ambiental. Em 2014 o Terminal recebeu, por meio de 

sua Ouvidoria, uma única reclamação da vizinhança, relativa a conforto acústico. 

Como de praxe, a Portonave agiu imediatamente, medindo os níveis de ruído que, 

neste caso, encontravam-se dentro do limite estabelecido pela legislação. Ainda, a 

conformidade frente à adequação às normas de conforto acústico é garantida com 

o monitoramento mensal, realizado no perímetro de todo o Terminal, incluindo o 

perímetro que confronta com o Rio Itajaí-Açu.

RAPIDEZ NA RESPOSTA

2012 2013

3
3,5

2014

8,810

5

0

Coleta, tratamento e disposição de resíduos R$ 460.806,80

Gestão ambiental (consultorias) R$ 70.279,00

Tratamento de efluentes líquidos R$ 473.245,20

Certificação externa de sistemas de gestão R$ 10.000,00

Recuperação de áreas degradadas 
e proteção de áreas

R$ 5.888.543,11

Custos de limpeza, inclusive custos 
com remediação de vazamentos relatados 

R$ 1.879.324,78

TOTAL REPORTADO R$ 8.782.198,89 

INVESTIMENTO EM AÇÕES AMBIENTAIS (R$ MILhÕES)

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM GESTÃO AMBIENTAL
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ENERGIA

Em 2014, o consumo de energia direta na Companhia, representado pela 

soma do consumo de energia elétrica e de combustíveis, totalizou 254,68 mil 

giga joules (GJ), frente a 458,12 mil GJ no ano anterior. O consumo de energia 

elétrica foi da ordem de 136,73 mil GJ, enquanto o uso de combustíveis fósseis 

respondeu por 117,95 mil GJ.

Considerando o consumo total de energia e o número de TEUs movimentados,  

o Terminal alcançou um índice de intensidade energética de 0,36 GJ/TEU, frente 

a 0,64 GJ/TEU em 2013. 

INDICADORES

EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

As emissões atmosféricas e 

a geração de pó e poeira são 

monitoradas regularmente e 

se relacionam principalmente 

à circulação de veículos e 

equipamentos de guindar de grande 

porte movidos a combustíveis 

fósseis. São acompanhadas as 

emissões de monóxido de carbono 

(CO), óxidos de nitrogênio (NOx) e o 

grau de enegrecimento de fumaça 

diretamente no escapamento 

dos caminhões de terceiros que 

acessam o Terminal. Os proprietários 

são notificados quando os limites 

são ultrapassados e orientados a 

realizar ajustes mecânicos. A frota 

interna de máquinas e veículos 

da Portonave passa pela mesma 

avaliação mensalmente. Adotando 

técnicas de amostragem de ar, a 

equipe também verifica a presença 

de partículas de poeira inaláveis 

e em suspensão, na mesma 

periodicidade. Quando encontradas 

em excesso, ações de prevenção 

e correção são executadas 

imediatamente.

Desde 2011 a Portonave realiza 

anualmente o Inventário de 

Emissões de Gases de Efeito Estufa 

(GEE). Os dados referentes ao ano de 

2014 não foram consolidados até a 

publicação deste Relatório e serão 

reportados em outros canais e no 

Relatório de Sustentabilidade do 

próximo ciclo.
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ÁGUA

A totalidade da água consumida pela 

Portonave é fornecida pela Secretaria 

de Saneamento de Navegantes 

(Sesan), que é abastecida pelo Serviço 

Municipal de Água, Saneamento 

Básico e Infraestrutura (Semasa) do 

município de Itajaí. A água é captada 

no canal do Rio Itajaí-Mirim, em 

EFLUENTES 

A Portonave inspeciona 

trimestralmente  a qualidade das 

águas subterrâneas na área do 

Terminal e mensalmente analisa a 

qualidade da água do Rio Itajaí-Açu. 

Essa prática garante a resposta 

imediata a eventuais contaminações 

dos lençóis freáticos ou do estuário 

por produtos químicos ou derivados 

de petróleo. Em conformidade 

com a normatização da Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária 

(Anvisa), a Companhia mantém um 

 » Reúso 

Mantido há quatro anos pela Portonave, o sistema de 

reaproveitamento da água da lavação de máquinas e 

equipamentos registrou uma economia 150% superior em 

relação ao volume economizado no ano anterior. A água tratada 

e reempregada na mesma atividade é reutilizada cinco vezes 

antes de ser descartada, gradativamente, de acordo com o grau 

de condutividade. Os 685,48 m3 economizados representam 

aproximadamente 50% do volume usado na área de lavação 

de máquinas e equipamentos e 3,7% do volume total de água 

consumido no Terminal. 

Itajaí, sem interferência significativa 

nos aspectos biológicos e sociais da 

região. Em 2014 foram consumidos 

18,7 mil m3 de água, volume 1,14% 

inferior ao registrado no ano anterior. 

O acompanhamento do consumo é 

realizado diariamente por meio da 

verificação dos hidrômetros digitais.

programa de monitoramento da 

água potável destinada ao consumo 

humano, mensalmente atestada por 

laboratórios. Os níveis de cloro na 

água são verificados diariamente 

pela equipe de gestão ambiental.

Após passar pela Estação de 

Tratamento de Efluentes sanitários 

instalada no Terminal, as águas 

residuais da Portonave são 

descartadas no estuário do Rio 

Itajaí-Açu, que deságua no Oceano 

Atlântico.  
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Entre o estuário e a foz do rio não 

há áreas destinadas à proteção da 

biodiversidade, nem tampouco 

se encontram na região espécies 

endêmicas ou protegidas. 

A Licença Ambiental de Operação 

autoriza a Portonave a descartar um 

total de 7,5 m3/hora de efluentes 

tratados. O monitoramento 

dos efluentes da ETE acontece 

por meio de um canal de drenagem 

de aproximadamente 200 metros, 

para onde converge um sistema de 

captura de água da chuva com cerca 

de 5 mil metros de comprimento.  

O canal é impermeabilizado e 

possui uma comporta que impede 

o contato da água nele armazenada 

com o rio. No caso de um vazamento 

de produtos poluentes no pátio, 

é possível impedir que a água 

contaminada seja descartada.  

A qualidade da água do canal de 

drenagem é conferida diariamente, 

sendo medidos o pH e o oxigênio 

dissolvido (OD). Além das 

averiguações diárias, a Portonave 

realiza análises laboratoriais mensais 

no ponto de lançamento, cujos 

resultados são comparados com os 

diariamente, com o objetivo de 

assegurar que a natureza receba 

de volta apenas resíduos em 

conformidade com os parâmetros 

da legislação vigente. Os descartes 

não são reutilizados por outra 

organização. Em 2014, o descarte 

total foi de 19.162,5 m3.

Também há descarte de água 

superficial, diretamente no estuário, 

“Comecei na Iceport como auxiliar de manutenção em 2012, passei para mecânico e hoje 
estou na Portonave como operador de carreta. Desde o dia em que entrei aqui, recebi 
oportunidades para crescer junto com a Companhia. A Portonave é uma empresa sólida, 
comprometida com as pessoas que estão aqui dentro e com Navegantes. Participo do 
grupo de corrida e esse é apenas um dos vários benefícios que temos. A empresa apoia 
várias ações socioambientais. A cidade e as pessoas são beneficiadas com o porto e 
crescem junto com ele!”

JULIEN MARQUES, 22 anos, operador de veículo portuário.

padrões de qualidade exigidos pela 

legislação vigente.

A Companhia mantém, em tempo 

integral, uma base de defesa 

composta por técnicos equipados 

responsáveis por responder 

rapidamente a situações preventivas 

ou emergenciais relacionadas a 

eventuais acidentes ambientais. As 

ocorrências mais comuns no Terminal 

– sempre registradas em relatórios 

técnicos – são pequenos vazamentos 

de óleo de veículos e  equipamentos, 

em especial de terceiros, além 

de avarias em contêineres que 

transportam cargas perigosas. Em 

2014, contudo, não foi registrado 

nenhum vazamento significativo nas 

dependências da Portonave.
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RESÍDUOS 

O sistema de coleta seletiva da 

Portonave garante a destinação 

correta dos resíduos do Terminal 

e abrange todas as áreas e 

departamentos. Contentores 

específicos são disponibilizados para 

que os colaboradores separem os 

resíduos e a empresa dê a destinação 

adequada. Os materiais gerados são 

recolhidos periodicamente – a maior 

parte, diariamente – e mantidos 

nas Centrais de Armazenamento 

Temporário, nas instalações do 

Terminal, até que sejam coletados 

por empresas terceirizadas 

especializadas em cada tipo de 

descarte. Todas essas empresas 

possuem as autorizações devidas 

e cumprem os requisitos legais à 

realização das suas atividades.  

Os resíduos são registrados e 

relatados periodicamente pela 

Portonave à Fundação do Meio 

Ambiente de Santa Catarina (Fatma). 

Em 2014, a Portonave gerou 3.570,97 

toneladas de resíduos não perigosos 

e 118,71 toneladas de resíduos 

perigosos.

CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE

Após um período de intensa chuva e 

inundação, ocorrido em 2011, a Área 

de Preservação Permanente de 

3,9 hectares anexa ao Terminal 

teve seu valor de biodiversidade 

impactado. Após fiscalização e 

avaliação, a Fundação do Meio 

Ambiente de Santa Catarina (Fatma) 

licenciou a área para ampliação do 

Terminal, em obras desde junho de 

2014. Como forma de redirecionar 

seus esforços de preservação 

ambiental e atender à compensação 

pelo uso da área, a Portonave 

passou a desenvolver um Projeto 

de Recuperação de Área Degradada 

(PRAD) em toda a extensão da orla 

do município de Navegantes (SC).

O projeto Nossa Praia, realizado 

em parceria com a Prefeitura de 

Navegantes, prevê a recuperação 

da vegetação de restinga, a 

construção de um deck de madeira,  

a recomposição de dunas e a 

delimitação de trilhas ao longo dos 

cerca de 10 quilômetros de orla. Com 

investimento de R$ 3,8 milhões por 

parte da Portonave e de 

R$ 3,1 milhões da Prefeitura, os 

102 hectares devem receber o plantio 

de 100 mil mudas nativas.

TIPO DE RESíDUO DESTINAÇÃO

Recicláveis
Coletados por empresas que os revendem 
a companhias de reutilização e reciclagem.

Lâmpadas

Após serem acondicionadas em contentores 
equipados com filtro de carvão ativado para 
evitar a contaminação do ambiente por  
substâncias tóxicas, são descontaminadas e 
os vidros são enviados para reciclagem. 

Óleo proveniente  
dos equipamentos

Armazenados e recuperados ou rerrefinados.

Resíduos não recicláveis 
Coletados e encaminhados 
a aterros sanitários. 

Materiais perigosos  
“classe 1” 

Encaminhados a empresas especializadas 
no tratamento de resíduos 
de atividades industriais.

DESTINAÇÃO DOS RESíDUOS
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A Portonave adota um procedimento 

de avaliação minucioso para a 

contratação de fornecedores e de 

serviços de terceiros. Exige-se que as 

empresas apresentem documentos 

que atestem o cumprimento das 

obrigações ambientais, bem como as 

trabalhistas, jurídicas, administrativas 

e de segurança do trabalho. 

Semestralmente ou sempre que 

um contrato é concluído é realizada 

uma reavaliação do fornecedor, a 

partir da verificação da vigência 

dos documentos e comprovações 

apresentados, além da qualidade 

do serviço prestado, cumprimento 

de prazos e especificações. Se for 

considerada necessária, a análise do 

cumprimento dos requisitos legais 

pode ser feita in loco pela Portonave.  

Em 2014 essas práticas foram 

mantidas.

AVALIAÇÃO
de fornecedores



NEGÓCIOS

05

“A Portonave foi um marco fundamental para 

Navegantes. Se você voltar no tempo e olhar a 

cidade há dez anos, verá o quanto ela cresceu e 

está melhor.  

A Companhia tem apenas sete anos, então ela 

tem muito o que crescer, tanto em estrutura 

física quanto em pessoal. Eu posso destacar 
a Portonave como uma empresa bastante 

humana. Todo mundo aqui é irmão, é realmente 

uma família. Na época das enchentes todo 
mundo se abraçou, ajudou, ficou até tarde  
e arrumou lugar para o pessoal que estava 

sem casa.”

– ANA CAROLINA ADÃO, 26 anos, navegantina 

com sete anos de empresa, começou na 

recepção e hoje é analista financeira.
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Se considerado o valor médio 

diário, as exportações para a Ásia, 

principal destino dos produtos 

brasileiros no exterior, foram 5,3% 

menores. As vendas para a China, 

que haviam atingido US$ 46,026 

bilhões em 2013, foram reduzidas 

em 11,8%. No Mercosul, a redução 

foi ainda maior: as vendas 

As dificuldades vivenciadas pela 

economia brasileira em 2013 

persistiram e, em alguns casos, 

agravaram-se ao longo de 2014. 

A perspectiva de crescimento 

econômico modesto se confirmou, 

diante de um cenário composto 

por alta da inflação, desvalorização 

da moeda, elevação da taxa de 

juros, produção industrial em 

queda, redução de investimentos 

e declínio gradual do consumo. 

Como resultado desse cenário, o 

crescimento do Produto Interno 

Bruto (PIB) foi de 0,1% – crescimento 

2,6% inferior ao registrado em 2013.

CENÁRIO
macroeconômico

Nesse contexto, a balança comercial 

brasileira encerrou o ano de 2014 

com saldo negativo pela primeira vez 

desde 2000. Segundo o Ministério do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio 

Exterior (MDIC), foram registrados 

US$ 3,959 bilhões de déficit, o maior 

desde 1998. Enquanto as importações 

somaram US$ 229 bilhões ao longo 

dos 12 meses do ano, as exportações 

totalizaram cerca de US$ 225 bilhões. A 

corrente de comércio do país, 

resultante da soma de exportações e 

importações, também registrou queda: 

foram US$ 454 bilhões, um decréscimo 

de 5,77% em relação a 2013. 

passaram de US$ 29,533 bilhões 

em 2013 para US$ 25,053 bilhões 

em 2014. A queda nas exportações 

para a Argentina, terceiro maior 

parceiro comercial do Brasil, 

influenciaram esse resultado – as 

vendas ao país vizinho foram 

27,2% inferiores às registradas no 

ano anterior.
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EXPoRTaÇÕES  
(US$ milhÕES)

imPoRTaÇÕES  
(US$ milhÕES)

SalDo  
(US$ milhÕES)

2009 152.995 127.722 25.272

2010 201.915 181.768 20.147

2011 256.040 226.246 29.794

2012 242.578 223.182 19.395

2013 242.034 239.748 2.286

2014 225.101 229.060 -3.959

                FONTE: MDIC

FONTE: IBGE

EVolUÇÃo Do PiB

DESEmPEnho Da BalanÇa comERcial BRaSilEiRa
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ECONOMIA
catarinense

Apesar do contexto desfavorável ao 

crescimento, a economia catarinense 

obteve desempenho superior que 

média nacional em 2014. De acordo 

com os dados divulgados pelo 

Ministério do Trabalho e Emprego 

(MTE), Santa Catarina foi o estado 

que mais gerou empregos durante o 

ano, com criação de 53,8 mil vagas. 

Em relação ao comércio exterior, 

as exportações de Santa Catarina 

registraram alta de 3,44% em 2014, 

alcançando a marca de US$ 8,98 

bilhões. As importações, por sua 

vez, atingiram US$ 16,01 bilhões, 

um acréscimo de 8,39% em relação 

ao ano anterior. Com esse resultado, 

o saldo da balança comercial 

catarinense fechou negativo em  

US$ 7,03 bilhões. 

Como em anos anteriores, a carne 

de frango foi o principal produto 

catarinense exportado, seguido por 

soja e carne suína. Na outra ponta, 

cátodos de cobre refinado seguiram 

liderando a lista de produtos 

mais importados pelo estado. Os 

Estados Unidos se mantiveram na 

posição de principal destino das 

exportações catarinenses, com 

12,86% de participação na pauta.  

Segundo destino mais recorrente, a 

China também é responsável pela 

origem da maior parte dos produtos 

importados por Santa Catarina 

(32,56%). 

“Nos dias de hoje a sociedade estimula 
muito o individualismo. O Projeto Onda 
traz um caminho contrário a isso. Faz 
com que a criança veja a importância 
de valores como a ética, o respeito, a 
humildade e a honestidade, estimulando 
atitudes positivas no dia a dia. Eu trabalho 
há 17 anos no município de Navegantes 
e nunca tinha visto uma iniciativa como 
essa da Portonave.  
Nós observamos resultados dentro e fora 
da sala de aula. É uma sementinha que 
plantamos para transformar não só as 
crianças, mas também os cidadãos de 
Navegantes.”

MERIELE NASCIMENTO,  

36 anos, professora da escola Profª Eni  

Erna Gaya, participante do Projeto Onda.
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A Portonave manteve em 2014 

a liderança na operação de 

cargas conteinerizadas em Santa 

Catarina, com uma participação de 

mercado de 44,5%. Ao todo, foram 

movimentados 699.824 TEUs ao 

longo do ano, índice 0,8% inferior ao 

registrado em 2013. O desempenho 

das importações registrou resultado 

positivo, crescendo 5,8% em relação 

ao ano anterior. Os números refletem 

o desempenho do Brasil no comércio 

internacional. Segundo o Ministério 

do Desenvolvimento, Indústria 

e Comércio Exterior (MDIC), as 

Responsável por mais de 90% das 

exportações do país, o setor portuário 

brasileiro é formado por 37 portos 

organizados, entre marítimos e 

fluviais, e outros 128 terminais de 

uso privado (TUPs), de acordo com a 

Secretaria de Portos da Presidência da 

República (SEP/PR).  

Ao todo, em 2014 esse sistema 

movimentou 969 milhões de 

toneladas, um incremento de 

4% em relação a 2013, conforme 

dados da Agência Nacional de 

Transportes Aquaviários (Antaq). 

O SETOR PORTUÁRIO DESEMPENHO
brasileiro operacional

Desse total, 349 milhões de toneladas 

foram movimentadas em portos 

organizados marítimos e fluviais e 

620 milhões em TUPs.

De acordo com a Antaq, a ampliação 

da atividade portuária, apesar do 

fraco desempenho da corrente 

de comércio em 2014, se deve ao 

crescimento da movimentação das 

principais commodities, como o 

minério de ferro, que teve expansão 

de 5% em relação a 2013, fertilizantes 

e adubos (11%), carvão mineral (26%), 

alumina (12%) e soja (4%).

exportações brasileiras recuaram 7% 

em 2014. 

Há outros fatores que explicam esse 

cenário da movimentação, como a 

diminuição de linhas provocada pela 

junção de serviços marítimos das 

empresas. 

O número de escalas de navios que 

atracaram no Terminal durante o 

ano foi de 486, frente a 528 em 2013. 

A variação se deve ao aumento do 

tamanho das embarcações recebidas, 

com maior capacidade de carga. 
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DESEMPENHO
comercial

Desde 2009, a Portonave lidera a 

movimentação de contêineres entre 

os terminais portuários de Santa 

Catarina. Em 2014, sua participação 

de mercado estadual correspondia 

a 44,5%, um índice que atesta a 

competência de sua equipe e a 

qualidade dos serviços prestados 

– tendo em vista que  Santa 

Catarina abriga cinco portos 

altamente competitivos. 

Além da liderança estadual, em 

2014 o Terminal se manteve na 

segunda posição em participação 

de mercado na região Sul do 

Brasil, respondendo por 23% da 

movimentação de contêineres, 

logo após o Porto de Paranaguá, no 

Paraná.

Em 2014, diante dessa perspectiva, 

a Portonave desenvolveu projetos 

estratégicos com o objetivo de 

fortalecer a articulação institucional, 

fidelizar os clientes, fortalecer a 

imagem da Portonave em escala 

local e global e oferecer opções 

de novos serviços e ampliar a 

movimentação de cargas.
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EXPORTADORES E IMPORTADORES

Armadores, exportadores e 

importadores compõem a maior 

parte do portfólio de clientes da 

Portonave, que realiza pesquisas 

periódicas para mensurar o índice de 

satisfação dos usuários do Terminal. 

Em 2014, essas pesquisas revelaram, 

em média, 85,5% de aprovação dos 

clientes, somadas as três categorias.  

A meta estabelecida para o ano 

era de 89%, de modo que os 

dados coletados na pesquisa 

foram submetidos à análise crítica 

do Sistema de Gestão Integrado 

(SGI) para a adoção de medidas 

que permitam ampliar o nível de 

satisfação dos clientes.  

ARMADORES

Responsáveis pelas linhas que realizam o transporte marítimo de mercadorias 

e interligam portos de todo o mundo, os armadores são fundamentais ao setor. 

Ao final de 2014, a Portonave mantinha relações comerciais com 13 armadores, 

operando nove serviços marítimos semanais. 

Entre importadores e exportadores, 

a Portonave soma aproximadamente 

4,2 mil clientes. Carne de frango 

e madeira foram os principais 

produtos exportados pela Portonave 

em 2014, correspondendo a 40% 

do total de embarques para o 

exterior. Como no ano anterior, 

as importações lideraram a 

movimentação da Portonave, 

representando 54,3% do volume 

de cargas movimentado. As 

mercadorias mais importadas por 

meio do Terminal, em 2014, foram 

plásticos e derivados, cerâmicas e 

produtos têxteis. 

ÍnDicE DE SaTiSFaÇÃo 2014

87%
EXPORTADORES

87,5%
IMPORTADORES

83,75%
ARMADORES

RoTaS 2014

Ásia  

Norte da Europa   

Mediterrâneo   

Costa Leste dos Estados Unidos   

Golfo dos Estados Unidos 
e América Central  

Argentina 



Assim como no ano anterior, a Portonave apresentou resultados financeiros positivos. 

A Receita Operacional Bruta da Companhia foi de R$ 457,4 milhões. O lucro-base para 

distribuição de dividendos atingiu R$ 133,5 milhões no período, sendo que 

R$ 95,7 milhões foram distribuídos ainda em 2014.

O valor adicionado pela Companhia atingiu R$ 313,5 milhões, dos quais 21% foram 

destinados à remuneração dos colaboradores. Para conferir as Demonstrações 

Financeiras, acesse o site do relatório (sustentabilidade2014.portonave.com.br).

DESEMPENHO
econômico-financeiro
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“A Portonave veio para incrementar muito à 

cidade. Ela conseguiu gerar emprego e renda 

para a nossa população, criou esperança 

e oportunidade não só para o povo de 

Navegantes, mas para o povo catarinense 

também. 

A empresa tem uma função social de ajudar 

o município, nem tudo é só lucro, nem tudo 

é só capital. A parceria que a Portonave faz 

com a comunidade e com os poderes públicos 

é fundamental para que a cidade fique cada 
vez melhor.”

– CIRINO NETO, 32 anos, coordenador da festa

de Nossa Senhora dos Navegantes.
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Em 2014, a Portonave aperfeiçoou 

sua metodologia de engajamento de 

stakeholders, processo fundamental à 

seleção das informações que devem ser 

reportadas no Relatório de Sustentabilidade. 

Pela segunda vez em sua história, a 

Companhia reuniu representantes 

de seus públicos de interesse em um 

evento dedicado às discussões sobre 

desenvolvimento sustentável.

Realizado no dia 11 de setembro de 2014, 

o Painel Portonave de Sustentabilidade 

teve a participação de 26 pessoas,  entre 

colaboradores, fornecedores, representantes 

do governo e integrantes da comunidade 

de Navegantes e região. Após uma breve 

contextualização, que abordou conceitos de 

sustentabilidade e a importância do relatório, 

os participantes foram convidados a 

identificar os impactos positivos e negativos 

decorrentes das atividades da Portonave na 

região. 

Finalizado o mapeamento dos impactos, 

partiu-se para a identificação das 

informações mais relevantes a serem 

divulgadas pela Companhia – as quais 

definiram os aspectos reportados neste 

Relatório.

A Portonave publica Relatórios de 

Sustentabilidade com periodicidade 

anual. A última edição foi lançada 

em abril de 2014, referente ao ano 

de 2013,  e sua versão online está 

disponível no portal corporativo da 

Companhia  

(www.portonave.com.br). Perguntas 

sobre o relatório ou seu conteúdo 

podem ser enviadas para 

comunicacao@portonave.com.br.

TRADIÇÃO DE
REPORTAR

Para apresentar à sociedade informações 

sobre seu desempenho em 2014, a 

Portonave manteve a tradição de publicar 

um Relatório de Sustentabilidade 

alinhado ao modelo proposto pela Global 

Reporting Initiative (GRI), organização 

global que propõe diretrizes para o 

reporte de aspectos econômicos, sociais e 

ambientais.  

Este é o sexto relatório anual da 

Companhia elaborado de acordo com esse 

modelo e o segundo que adota a quarta 

geração de diretrizes (G4) da GRI, lançada 

em 2013. 

Nessa geração a proposta é centrar 

o relato em aspectos efetivamente 

relevantes, tanto às organizações quanto a 

seus públicos de interesse. Assim, a opção 

de adesão às diretrizes escolhida pela 

Portonave foi a “Essencial”, sem verificação 

externa. 

Consolidando informações da Portonave 

e suas subsidiárias,  Iceport e Teconnave, 

este Relatório de Sustentabilidade 

relata os principais fatos ocorridos na 

organização entre os dias 1º de janeiro e 

31 de dezembro de 2014.

ENGAJAMENTO
de stakeholders

PERFIL
da publicação



84
Capítulo 06

85
O Relatório

PÚBLICOS ENGAJADOS

Colaboradores Comunidade FornecedoresEntidades sociais UniversidadesGoverno
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ImPACTOS IDENTIfICADOS

Positivos

Preocupação com o meio ambiente 
 
Geração de emprego e renda 
 
Arrecadação de tributos 
 
Realização de projetos socioculturais 
 
melhoria da infraestrutura na região 
 
Disseminação de práticas sustentáveis 
 
Inovação no setor portuário 
 
Desenvolvimento local

Problemas de mobilidade urbana 
 
Degradação ambiental 
 
Poluição sonora 
 
Crescimento populacional desordenado 
 
Sobrecarga na infraestrutura básica de saúde, 
educação e segurança para atendimento à população 
 
Agravamento de problemas sociais, 
tais como prostituição infantil 
 
Especulação imobiliária  
 
Transferência de responsabilidade 
do setor público para a iniciativa privada

NEGAtivos

PERfIL CORPORATIvO

GOvERNANÇA CORPORATIvA

DESEmPENhO ECONômICO E OPERACIONAL

SOCIEDADE

AmBIENTAL

PRáTICAS TRABALhISTAS

DIREITOS hUmANOS

Estrutura operacional e porte da Portonave

Contextualização do setor portuário nacional

Geração de emprego e benefícios concedidos

Treinamento e educação 

Ações de combate ao trabalho infantil e escravo 

Políticas e práticas de governança corporativa

Gestão de riscos

Valores, princípios, padrões e normas 
de comportamento da organização

Investimentos realizados no período

Desempenho operacional e comercial

Gestão estratégica: o Sistema de 
Gestão Integrado (SGI) da Portonave

Contribuição para o desenvolvimento regional

Relacionamento com a comunidade

Combate à corrupção 

Ações e projetos de responsabilidade 
socioambiental

Políticas e práticas de gestão ambiental

Consumo de água 

Biodiversidade 

Efluentes e resíduos

Investimentos

Avaliação ambiental de fornecedores

Ações de Educação Ambiental

TEmAS mAIS RELEvANTES,
SEGUNDO OS STAKEhOLDERS
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Além de opinar sobre o conteúdo, 

os participantes do Painel 

também apresentaram sugestões 

relacionadas à apresentação e à 

linguagem do Relatório. 

 

Parte dessas sugestões foi 

incorporada pela Portonave na 

produção desta publicação.  

As demais, que exigem ações 

de adaptação nas formas de 

monitoramento e divulgação de 

informações, deverão ser atendidas 

gradualmente pela Companhia 

nas próximas edições.

ACESSE A vERSÃO ONLINE DO 
RELATóRIO DE SUSTENTABILIDADE 

PORTONAvE 2014

ÍNDICE REmISSIvO GRI 

sUMÁRio DE CoNtEÚDo DA GRi PARA A oPÇÃo “DE ACoRDo” – EssENCiAL

indicadores Página observações / Resposta

EstRAtÉGiA E ANÁLisE

G4-1 6 - 9

PERFiL oRGANiZACioNAL

G4-3 13

G4-4 13; 77 - 79

G4-5 13; 17

G4-6 13

G4-7 14

G4-8 77 - 79

G4-9
13; 34; 75; 

76; 80

A capitalização total discriminada em termos de 

dívida e patrimônio liquido pode ser encontrada nas 

Demonstrações Financeiras, disponíveis no site do 

Relatório 2014.

G4-10 36; 37

G4-11 40

G4-12 52

Resposta parcial. A Portonave não realizou, em 2014,  

o mapeamento completo de sua cadeia de fornecedores 

conforme as orientações da GRI.

G4-13 14

G4-14 30; 31

G4-15 55; 56

G4-16 55; 56
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ÉtiCA E iNtEGRiDADE

G4-56 26; 27

G4-57 28; 29

DEsEMPENHo ECoNÔMiCo

G4-EC1 80

G4-EC9 52

AMBiENtAL

G4-EN3 60

G4-EN4
A Portonave não monitorou, em 2014, o consumo de 

energia fora da organização.

G4-EN5 61

G4-EN8 62

G4-EN10 62

G4-EN11 65

G4-EN13 65

G4-EN14
Não há registros de espécies ameaçadas em áreas afetadas 

por operações da Portonave.

G4-EN15 61

G4-EN22 63 - 65

G4-EN23 66 Resposta parcial.

G4-EN24 65

G4-EN29 59

G4-EN31 59

G4-EN32
A Portonave não monitorou, em 2014, o percentual de 

novos fornecedores com base em critérios ambientais.

G4-EN33 68 Resposta parcial.

G4-EN34

Em 2014, foi registrada, pela Ouvidoria da Portonave, 

apenas uma queixa relativa a impactos ambientais.  

Essa queixa foi solucionada ainda em 2014.

AsPECtos MAtERiAis iDENtiFiCADos E LiMitEs

G4-17 82

G4-18 83

G4-19 87

G4-20 87
Todos os temas listados figuram como aspectos relevantes 

tanto dentro quanto fora da organização.

G4-21 87
Todos os temas listados figuram como aspectos relevantes 

tanto dentro quanto fora da organização.

G4-22 Não se aplica.

G4-23 Não se aplica.

ENGAJAMENto DE stAKEHoLDERs

G4-24 84; 85

G4-25 83

G4-26 83

G4-27 86; 87

PERFiL Do RELAtÓRio

G4-28 82

G4-29 82

G4-30 82

G4-31 82

G4-32 82

G4-33 82

GovERNANÇA

G4-34 24; 25

G4-39 24
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G4-LA1 36; 37

G4-LA2 38; 39

G4-LA5 40

G4-LA6 41 Resposta parcial.

G4-LA8 40 Resposta parcial.

G4-LA9 42; 43

G4-HR3

Em 2014, nenhum caso de reclamação relacionado à 

discriminação foi reportado a canais formais da Portonave, 

como a Ouvidoria ou o Departamento  

de Recursos Humanos.

G4-HR5

Em 2014, nenhum caso de reclamação relacionado a 

Direitos Humanos foi reportado a canais formais da 

Portonave, como a Ouvidoria ou o Departamento de 

Recursos Humanos.

G4-SO1 47 - 51

G4-SO2 86
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