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Melhor performance
A APM Terminais Itajaí acaba de lançar o concurso "Comissária de Melhor

Performance", que irá premiar despachantes e empresas do segmento que
apresentarem a melhor relação entre número de processos e pendências
para liberação das cargas de Importação. O prêmio busca a melhoria contí-
nua de rotinas de trabalho na APM Terminais Itajai, refletindo em atendimen-
to diferenciado para o cliente final. A primeira empresa a receber o troféu
das mãos da equipe comercial da APM Terminais Itajaífoi a ACSIServiços,
representada por Juscelino Yamamoto. O monitoramento da performance
será feito trimestralmente e as próximas premiações estão previstas para
início de outubro deste ano e início de janeiro de 2014.

Embarcação sustentávelMercado brasileiro
A Hess, fabricante alemã de terminais automáticos financeiros, de-
cidiu fincar os pés no mercado brasileiro. Dois anos após instalar o
primeiro escritório no país, localizado na capital paulista, a compa-
nhia vai iniciar a fabricação local de terminais automáticos. A produ-
ção será feita de forma terceirizada, com a instalação de uma linha
no complexo industrial de um fabricante de terminais de autoaten-
dimento. A produção local vai seguir todos os parãmetros adotados
na matriz alemã. A primeira linha de produção será de terminais de

operações de cãmbio. A Hess lançou no país esta semana um equi-
pamento que permite fazer a troca de 15 tipos de moedas por reais.

A Rolis-Royce realizou a entrega de sua primeira embarcação do
conceito Environship. O navio projetado pelo grupo é capaz de re-
duzir em 40% as emissões de dióxido de carbono (C02) no meio
ambiente, quando comparado a outros navios similares movidos
a diesel. Isso é possível graças à combinação de tecnologia de
ponta, que inclui uma proa do tipo "wave piercing" (que perfura
ondas) e um motor movido a gás natural. A embarcação, batizada
de Eidsvaag Pioner, foi entregue à companhia norueguesa Eids-

vaag AS. Em pouco tempo, deverá entrar em serviço na costa da
Noruega, garantindo que peixes de fazendas produtoras da região
sejam alimentados durante todo o ano.

Geração de energia Linha de aviões
A multinacional norte-americana Sunlight Technologies, especiali-
zada em geração de energia solar e fotovoltaica, acaba de apresen-
tar um projeto de instalação de uma filial da empresa em Londrina,
no norte paranaense. A instalação da fábrica deve começar em
até quatro meses. com a vinda de uma máquina de produção das
placas geradoras de energia dos Estados Unidos. Os investimentos
totais devem passar dos R$ 300 milhões. A Sunlight deve contratar,
em até cinco anos. 400 funcionários, a maioria deles operacionais
e técnicos. Também está prevista a contratação de engenheiros e
profissionais de market:ing.

A Embraer planeja investir 1,7 bilhão de dólares nos próximos oito anos
para reformular sua linha de aviões E-Jetscom novas asas, sistemas ele-
trônicos atualizados e motores da Pratt & Whitney. A companhia brasilei-
ra planeja adicionar três fileiras de assentos no maior jato, o E-195, e uma
linha de cadeiras no E-175. A segunda geração de E-Jetsnão vai incluir o
menor modelo atual, o E-170. O principal avião E-190 será o primeiro da
próxima geração com os novos recursos. Segundo a Embraer, os jatos da
nova geração terão economia de combustível de 16% a 23% no consumo
de combustível por assento em relação aos modelos atuais.


