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Terminal debate inovação, tecnologia e
sustentabilidade
Escrito por Assessoria de Comunicação
11 Outubro 2016

Três grandes nomes do setor portuário internacional, Tessa Major (Antuérpia); Peter Lugthart (Roterdã) e Michael
Benthey (Dubai) desembarcam no dia 26/10, em Brasília, para debater sobre Inovação, Tecnologia e
Sustentabilidade no 3º Encontro ATP. Para a abertura está confirmada a presença do Ministro dos Transportes,
Portos e Aviação Civil, Maurício Quintella. A condução do debate será capitaneada pelo diretor-geral da ANTAQ,
Adalberto Tokarski.

O evento anual promovido pela Associação de Terminais Portuários
Privados reunirá mais de 200 executivos com o intuito de discutir tendências
e os rumos do setor portuário. Esse ano o encontro ganha maior robustez
ao trazer os representantes dos principais portos do mundo, reconhecidos
pela capacidade tecnológica presente em todas as etapas de seus
processos logísticos.

“Será uma tarde bastante produtiva. Acreditamos que é por meio de troca de
experiências que podemos planejar melhor o setor e, sobretudo, mapear
como tem reagido às crises econômicas dentro e fora do Brasil. Além disso,
é fundamental promover debates que sirvam para criar práticas inovadoras
e sustentáveis para um dos setores altamente competitivo no mundo dos
negócios”, comenta o diretor-presidente da ATP, Murillo Barbosa.

Os portos no Brasil têm adquirido uma nova dinâmica desde a promulgação
do novo marco regulatório (Lei nº 12.815/13). Para ampliar suas operações
os portos têm investido cada vez mais em tecnologia e inovação. Em razão
disso, o setor torna-se cada vez mais competitivo, exigindo uma postura
mais ousada dos investidores. Quem sai ganhando são os terminais
privados, os TUPs – segmento que mais cresce no país.

Cientes de que esse é o caminho para abrir vantagem sobre os
concorrentes no acirrado mercado portuário, os investimentos na área de
tecnologia têm passado a ser prioridade das empresas. A busca por um
diferencial que viabiliza o aumento da produtividade, de modo sustentável, é
a meta perseguida pelos terminais.

“O 3º Encontro ATP será uma ótima oportunidade para conhecer um pouco
mais a dinâmica do mercado internacional. Sem dúvida, vai contribuir com o
setor portuário brasileiro, na implantação de soluções viáveis tanto para os
atuais terminais como para o surgimento de novos, sem perder o foco, claro,
no desenvolvimento sustentável”, pondera o presidente da ATP.

Curtir

Tweet

Compartilhar

0 comentários

Classificar por Mais antigos

Adicionar um comentário...

Facebook Comments Plugin

(/noticias/opiniao/91137omc-diante-de-um-

(/noticias/opiniao/91140o-significado-do-novo-

(/noticias/portos-dobrasil/91143-sao-

desafio)

governo-para-omercado)

francisco-do-sul-melhoraem-desempenho-

OMC diante
de um

ambiental)

O significado
do novo

desafio
governo…
(/noticias/opiniao/91137(/noticias/opiniao/91140São
omc-dianteoFrancisco do
de-umsignificadoSul
desafio)
do-novomelhora…
governo(/noticias/portospara-odoLeia Mais
mercado)
brasil/91143(/noticias/opiniao/91137saoomc-diante-de-umdesafio)
francisco-doLeia Mais
sul-melhora(/noticias/opiniao/91140emo-significado-do-novogoverno-para-odesempenhomercado)
ambiental)
Leia Mais
(/noticias/portosdo-brasil/91143sao-francisco-dosul-melhora-emdesempenhoambiental)

Portopédia - Últimos Verbetes
1. O Guia Prático e Completo da Armazenagem (/portopedia/89691-o-guia-pratico-e-completoda-armazenagem)
2. Guia Básico do Transporte Marítimo (/portopedia/86467-guia-basico-do-transporte-maritimo)
3. Tudo o que você precisa saber sobre o Projeto de Lei da Terceirização (/portopedia/86177tudo-o-que-voce-precisa-saber-sobre-o-projeto-de-lei-da-terceirizacao)

As mais lidas
1. Decisão judicial considera transporte clandestino como crime (/noticias/transportelogistica/90985-decisao-judicial-considera-transporte-clandestino-como-crime)
2. TCP abre inscrições para Programa de Trainee 2017 (/noticias/transporte-logistica/90991tcp-abre-inscricoes-para-programa-de-trainee-2017)
3. Rumo oferece 30 vagas em Trainee Técnico 2017 (/noticias/transporte-logistica/90942rumo-oferece-30-vagas-em-trainee-tecnico-2017)
4. Como medir o processo logístico? (/noticias/opiniao/90976-como-medir-o-processo-logistico)
5. Brasil chega à sua pior posição competitiva em 20 anos (/noticias/transporte-logistica/90970brasil-chega-a-sua-pior-posicao-competitiva-em-20-anos)

(/component/banners/click/1)

(/component/banners/click/2)

Notícias

Colunistas

Comércio (/noticias/comercio)
Dia-a-Dia (/noticias/dia-a-dia)
Meio Ambiente (/noticias/meio-ambiente)
Ministérios (/noticias/ministerios)
Portos do Brasil (/noticias/portos-do-brasil)
Transporte / Logística (/noticias/transportelogistica)
Notícias do dia (/noticias/noticias-do-dia)
Corporativa (/noticias-corporativas)
Opinião (/noticias/opiniao)

André de Seixas (/colunistas/andre-de-seixas)
Carlos Pimentel (/colunistas/carlos-pimentel)
Daniel L.O.Souza (/colunistas/daniel-l-o-souza)
Fabio Pinho (/colunistas/fabio-pinho)
Frederico Bussinger (/colunistas/fredericobussinger)
Iris Geiger (/colunistas/iris-geiger)
Osvaldo Agripino (/colunistas/osvaldo-agripino)
Silvio dos Santos (/colunistas/silvio-dos-santos)
Alessandro Atanes (/colunistas/alessandroatanes)
Carla Diéguez (/colunistas/carla-dieguez)
Laire Giraud (/colunistas/laire-giraud)

Cursos

Feiraglobal

Transporte e Logística (/cursos/transporte-elogistica)
Navegação (/cursos/navegacao)
Comércio (/cursos/comercio)
Qualidade (/cursos/qualidade)
Saúde e Segurança (/cursos/saude-eseguranca)
Comunicação (/cursos/comunicacao)
Turismo (/?Itemid=177)
Concurso para Prático (/cursos/concurso-parapratico)

Guia do mercado global (/feiraglobal/guia-domercado-global)
Cases (/feiraglobal/cases)
Infográficos (/feiraglobal/infograficos)

Anuncie no Portogente
O Site (/sobre)
Dados do Portogente (/midia-kit)
Tabela de preços (/tabela-de-precos)
Contato (/contato)

© 2016 Portogente. Todos os direitos reservados

Voltar ao topo

